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Marie ČECHOVÁ

Ústí nad La bem

Ję zyk cze ski
ja ko śro dek ko mun ika cji mul tiet ni cz nej

W osta t nim dzie się cio le ciu Cze chy stały się pa ń stwem, przez
któ re wę drują ze wscho du i połud nie go wscho du na za chód dzie -
siątki ty się cy lu dzi. Część z nich po zo sta je w Cze chach. W od ró ż -
nie niu od lat sie dem dzie siątych i osiem dzie siątych XX wie ku, kie -
dy do Czech przy by li Ro mo wie ze Słowa cji oraz Wiet na m czy cy,
dzi sie j szy skład et ni cz ny i społecz ny grupy imi gran tów jest ró ż no -
rod ny. Po do b nie rzecz się przed sta wia w przy pa d ku ich za ple cza
kul tura l ne go, sto sun ku do ję zy ka cze skie go oraz sto sun ku do zdo -
by wa nia wy kształce nia za je go po śred ni c twem. Wię kszość przy -
by szów, osie d lających się na stałe w Cze chach, w ogó le nie zna ję -
zy ka cze skie go. Ta k że ich dzie ci nie są przy go to wa ne do na uki
w cze skiej szko le. Jed nak one, szcze gó l nie w młod szym wie ku,
szy b ko ad ap tują się dzię ki kon ta ktom z cze skim śro do wi skiem, co
da je im po tem mo ż li wość sku te cz ne go po ma ga nia ro dzi com
w asymi la cji. 

Do szkół cze skich uczę sz czają dzie ci wie lu na ro do wo ści, np.
w ro ku szko l nym 1998/1999 do szkół re gio nu północno za chod nie -
go uczę sz czało 685 ucz niów z 45 kra jów Eu ro py, Ame ry ki, Afry -
ki, Azji, z cze go ponad 3/7 sta no wi li Słowa cy, nie co ponad 1/7 –
Ukra i ń cy, 1/7 – Wiet na m czy cy, niemal 1/10 – Ro sja nie oraz oby-
wa te le in nych pa ń stw Fe de ra cji Ro sy j skiej, 1/16 – Ru mu nii itd.

Na uczy cie le – jak dotąd – nie są przy go to wa ni do na ucza nia cu -
dzo zie m ców. Brak jest ja s nych prze pi sów wy ko na w czych. Roz -
porządze nie Mi ni ste r stwa Szko l ni c twa, Młod zie ży i Ku l tu ry Fi zy -

cz nej (MŠMT) z 1996 ro ku okre śla ty l ko ogó l ne za sa dy przy j mo -
wa nia do szkół i kształce nia ucz niów in nej na ro do wo ści niż cze -
ska. Wpra w dzie w roz porządze niu MŠMT z 1999 ro ku (§ 80 usta -
wy nr 235 z 1999 r.) wska za no szkoły, w któ rych win no się uczyć
dzie ci imi gran tów, ubie gających się o azyl, to jed nak nie spre cy zo -
wa no do dziś wa run ków te go na ucza nia („Dzie ci cu dzo zie m ców
pod le gające obo wiązko wi szko l ne mu uczę sz czają do szkół pod -
sta wo wych w Bělej nad Bezdězem, w Zastávce pod Brnem i w Ko -
ste l cu nad Or licą”). Pod sta wo wy kurs ję zy ko wy, przy go to wujący
dzie ci do szkoły, do ty ch czas od by wał się ty l ko w ośro d kach cza so -
we go po by tu ucho dź ców, a od 1.01.2000 r. mo że on być rea li zo -
wa ny na za ję ciach wy rów na w czych we wspo mnia nych szkołach.

Im pu l sem do ba dań, któ re prze prowa dzi li śmy w la tach 1998–
–2001, była opi sa na wy żej sy tu a cja. W ro ku ubiegłym zma po wa -
liśmy stan w 66 szkołach w północ no za chod nich Cze chach oraz
w 107 szkołach na połud nio wym za cho dzie na sze go pa ń stwa. Za -
le d wie ty l ko w 64 przy pa d kach na uczy cie le mają jakąko l wiek pra -
kty kę w na ucza niu cu dzo zie m ców. Ist nieją tu taj jed nak spe cja l ne
szkoły ukie run ko wa ne ty l ko na ich na ucza nie.

W cza sie trwa nia ba dań zgro ma dzi li śmy in fo r ma cje o sta nie,
me to dach i fo r mach włącza nia ucz niów i do rosłych w na sze spo-
łecze ń stwo. Szcze gó l nie kon stru kty w ny dla nas był i jest kon takt
ze Szkołą Pod sta wową w Bělej pod Bezdězem, gdzie ist nie je ośro -
dek cza so we go po by tu dla ucho dź ców, i ze Szkołą Pod sta wową
w Bílinie, gdzie rów nież zna j du je się po do b ny ośro dek (w Červe-
nym Újezdzie).

Zgro ma dzo ny do 1999 r. ma te riał ba da w czy uzu pełni li śmy
w ro ku 2000 o da ne z ko le j nych czę ści re gio nu północno za chod -
nie go Re pu b li ki Cze skiej (ko le j nych 14 szkół, w któ rych uczy się
70 dzie ci-cu dzo ziem ców) i z ki l ku szkół z in nych re gio nów, głów -
nie z północno - ws chod nich Mo raw (dzię ki po mo cy pra co w ni ków
Wy działu Peda gogi cz ne go i Wy działu Filo zofi cz ne go Uni wer sy -
te tu w Ostra wie, pań Fry dry cho vej i De mlo vej) oraz z Pol ski. Uzy -
ska ne da ne po kryły się – w przy bli że niu – z usta le nia mi pub liko -

162161



wa ny mi wcze ś niej w cza so pi s mach „Český ja zy k a literatura”
(1999/2000) i w „Naše řeč” (2001). Ró ż ni ce do ty czyły je dy nie
szkół z pol skim i ro sy j skim ję zy kiem na ucza nia, zna j dujących się
w Ka r wi nie, po nie waż ty l ko w tych szkołach ję zy k cze ski jest
traktowany ja ko ob cy  (jest on na ucza ny od kla sy dru giej szkoły
pod sta wowej, a na je go na ukę prze zna czo na jest mnie j sza li cz ba
go dzin niż w szkołach z ję zy kiem cze skim ja ko ję zy kiem wykła-
do wym).

Ko le j nym uzu pełnie niem na szej ba zy da nych o na ucza niu ję zy -
ka cze skie go ja ko ob ce go w Re pu b li ce Cze skiej były ba da nia prze -
pro wa dzo ne la tem 2000 ro ku w 23 szkołach pod sta wo wych i śred -
nich na ob sza rze całej re pu b li ki (kon tynu o wa ne rów nież je sie nią
2000 r.). Ba da nia te prze pro wa dza li stu den ci Wy działu Peda gogi -
cz ne go Uni wer sy te tu w Ústí nad Łabą pod czas swo ich pra ktyk
peda go gi cz nych. Prze ba da no wów czas 20 ucz niów- cudzo ziem -
ców me todą an kie ty i wy wia du, po nie waż cho dziło nie ty l ko o in -
fo r ma cje ilo ścio we na te mat ucz niów-cu dzo zie m ców, ale ta k że
o oce nę umie ję t no ści wy ra ża nia się i sto pień zro zu mie nia te kstu
cze skie go, co stu den ci do ko ny wa li na pod sta wie wy wia du.

Z uzy ska nych w ten spo sób in fo r ma cji o ucznia ch-cu dzozie m -
cach wy ni ka, że o ja ko ści ko mu ni ka cji w ję zy ku cze skim nie za -
wsze de cy du je ję zyk oj czy sty dzie cka, na co wska zy wały wcze ś -
nie j sze ba da nia (por. Čechová, Zimová 1999–2000, s. 215). Rów -
nież czas po by tu dzie cka w Re pu b li ce Cze skiej nie był czyn ni kiem 
wprost pro po rcjo nal nym do sto p nia wy kształce nia umie ję t no ści
pra widłowe go wy ra ża nia się, przy czym po twier dził się fakt, że
aby dzie c ko sku te cz nie opa no wało zdo l no ści komu nika cy j ne w ję -
zy ku cze skim, trze ba prze zna czyć na je go na ukę prze cię t nie dwa
la ta. Ist nieją jed nak wyjątki, np. spo śród 37 ucz niów- cudzo ziem -
ców bělskiej szkoły dwóch Af ga ń czy ków już po półto ra ro ku opa -
no wało bie gle ję zyk cze ski, a dwaj ucz nio wie z Ira ku i Ar me nii
wy po wia da li się w za sa dzie po pra w nie i do brze ro zu mie li tekst
cze ski już po pół ro ku – do ro ku nauki. Oczy wi ście do tej gru py
mo ż na za li czyć ta k że kilkoro Słowa ków, cho ciaż i tu wy stę pują

spo ra dy cz ne przy pa d ki ucz niów, któ rzy mają znaczne pro ble my
w poro zu mie wa niu się w ję zy ku cze skim. 

Spo ty ka my się jed nak nie kie dy z sy tu acją od wrotną, np. pię cio -
ro dzie ci z Cze cze ni i Af ga ni sta nu na wet po roku po by tu w Cze -
chach nie jest w sta nie po ro zu mie wać się w spo sób zro zu miały.
Przy czy na tkwi w czyn ni kach psy cholo gi cz nych. Wo la bo wiem
jest bar dzo isto t nym elementem w poro zu mie wa niu i ucze niu się
ję zy ka ob ce go. Ta ki stan rze czy po twier dza fakt, że spo śród dwóch
bra ci o nie zna cz nej ró ż ni cy wie ku młod szy wy po wia dał się w spo -
sób niemal po pra w ny, sta r szy zaś po pełniał li cz ne błędy (por. te zę
o początku wy cho wa nia komu nika cyj ne go). To, co stwier dzi liśmy 
we wcze ś nie j szych ba da niach, zno wu się po twier dziło: znacz ny
wpływ mo ty wa cji na wy nik opa no wa nia ję zy ka obce go (czego
bra ku je osobom nie za mie rzającym na stałe osie d lić się w Cze -
chach) oraz wspa r cie ze stro ny ro dzi ny w zdo by wa niu wykształ-
cenia.

W ro ku 2001 po wtó rzy li śmy na sze ba da nia w Szko le Pod sta -
wo wej w Bělej pod Bezdězem, wzbo ga cając je o ho spi ta cje le kcji
i o roz mo wy z na uczy cie la mi oraz o sterowa ne i swo bod ne rozmo wy
z ucz nia mi. Wów czas po zna li śmy te m po pra cy na uczy cie li oraz
wy ni ki ich pra cy. Ułatwił nam to fakt po zy ska nia przez oba zespo-
ły (ba da czy i na uczy cie li) wza je mne go za ufa nia. Ponad to udo stęp- 
nio no nam dy ktan da, pra ce ze sty li sty ki i in ne te sty ucz niów - cu -
dzoziem ców. W ten spo sób mo gli śmy po rów nać in fo r macje na -
uczy cie li o ucz niach z wy ni ka mi osiągnię ty mi przez uczniów.

Nie ste ty, uzy ska nych wów czas wy ni ków nie da się całko wi cie
po rów nać z wy ni ka mi wcze ś niej prze pro wa dzo nych ba dań, po nie -
waż część ucz niów zo stała prze nie sio na przez wład ze zwie rz ch nie
ze Szkoły Pod sta wo wej w Bělrj do Szkoły Pod sta wo wej w Českiej 
Li pie. In na gru pa ucz niów, któ rą obse rwo wa li śmy w ro ku szko l -
nym 1998/1999, uko ń czyła już Szkołę w Bělej (z re guły do ty czyło
to dzie ci, któ re pra wie bie gle mó wiły i nie miały pro ble mów
z poro zu mie wa niem się). Po wstała więc sy tu a cja, w któ rej nie
zawsze mie li śmy do dys po zy cji pra ce tych sa mych ucz niów. Tak
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ze bra ny ma te riał wpra w dzie umo ż li wił kon fron ta cję, ale na ka zy -
wał wielką ostro ż ność w wy ciąga niu wnio sków. Na ma r gi ne sie
mo ż na do dać, że by li śmy świa d ka mi sy tu a cji, w któ rych właś nie ci 
ucz nio wie służy li swo im ro dzi com ja ko tłuma cze symu lta ni cz ni
(tłuma czy li na po cze ka niu ich wy po wie dzi lub zarządze nia władz
cze skich, któ re ich ro dzi ce chcie li prze czy tać).

Na le ży też do dać, że bělscy na uczy cie le wiosną 2000 r. mu sie li
zacząć na ucza nie od początku, po nie waż właś nie wte dy do Czech
przy była no wa gru pa dzie ci-i mi gran tów i w cza sie prze pro wa dza -
nia przez nas ba dań uczę sz czała do szkoły za le d wie ki l ka tygo d ni.
Mi mo tych trud no ści gro no peda go gi cz ne tej szkoły chę t nie współ-
pra co wało z na mi i spełniało wsze l kie na sze pro śby, do tyczące
oce ny umie ję t no ści poro zu mie wa nia się w ję zy ku cze skim ów cze -
s nych ucz niów. Mo ż na jed noz na cz nie stwier dzić, że wy ni ki kon -
fron ta cji, ich glo ba l na oce na oraz wy ni ki ana liz wy po wie dzi ucz -
nio wskich po twier dzają wnio sek, że na uczy cie le tej szkoły do brze
znają swo ich no wych wy cho wan ków.

Po pro sze ni przez nas nu czy cie le w swo ich an kie tach info rma -
cy j nych uję li stan zna jo mo ści ję zy ka pi sa ne go i ję zy ka mó wio -
nego oraz sto pień po pra wne go poro zu mie wa nia się. Z satysfakcją
stwierdza my, że an kie ty zo stały wy pełnio ne bar dzo rze te l nie. W nie -
wielu mie j s cach po ja wiły się ró ż ni ce po mię dzy oceną sta nu zna jo -
mo ści ję zy ka cze skie go przez ucz niów -imi gran tów do ko naną przez
na uczy cie li a oceną do ko naną przez nas (ty l ko w dwóch przy -
padkach według nas wy po wiedź pi se m na wy da wała się le p sza niż
całościo wa oce na umie ję t no ści wy ra ża nia się, tzn. umie ję t ność
wy ra ża nia się i poro zu mie wa nia się). Do ty czy to K.M.A. z Af ga ni -
sta nu (14 lat, kla sa VI, dru gi rok w Cze chach), któ ra otrzy mała
ogólną oce nę niższą niż oce nę za wy po wiedź pi semną. Mie li śmy
do dys po zy cji trzy jej pra ce ze sty li sty ki i trze ba przy znać, że ża -
den Czech (na ti ve spe a ker ję zy ka cze skie go) nie mu siałby się
wsty dzić za nie. Wy ra ża się bie gle, komu nika ty w nie, bar dzo in te -
re sująco (z wyjątkiem zda nia Je ho dlouhé no hy připomínají mně
ja ko u Ma j kla Dor de na, któ re po wstało w wy ni ku kon ta mi na cji

wy ra żeń: mně připomínají i má dlouhé no hy ja ko, nie zna le ź li śmy
w pra cach żad nych błędów).

Rów nież V.G. z Af ga ni sta nu (15 lat, kla sa IX, pie r wszy rok
w Cze chach) oce nio na na do sta te cz ny, na pi sała ki l ka dwu stron i co -
wych i dłuż szych te kstów, w któ rych wy ra ziła włas ne poglądy –
mo ż na by po wie dzieć – ogó l nie bez wię kszych nie do ciągnięć. Jed -
nak w tym przy pa d ku nie któ re sfo r mułowa nia brzmią nie po cze -
sku, np. nie po pra w na re k cja czso w ni ka: mo hou ja ko ma niaci je
[kni hy] celými ho di na mi číst (za miast: číst celé ho di ny), za mia na
wy ra zów: hra je v prostředí obyčejné ve s ni ce na venkově (za miast:
odehrává se + ple o nazm ve s ni ce na venkově) itp. Świe t ne sty li sty -
cz nie pra ce na pi sała ta k że A.P. z Ro sji (14 lat, kla sa IX, 3,5 ro ku
w Cze chach). W jej wy pra co wa niach zna le ź li śmy ty l ko uchy bie -
nia w uży ciu za im ka se (np. zmia na fo r my se be – sobě: ublíit
spoluobčanu ne bo se be samému). Wa r to je sz cze wspo mnieć o ki l -
ku in nych ty po wych przy pa d kach. Przy j rzy j my się im bli żej.

Jede na sto let nia H.S. z Af ga ni sta nu prze by wa w Cze chach rok
i cho dzi do kla sy I (jak wi dać, dzie ci nie są auto ma ty cz nie kwa lifi -
ko wa ne do klas według wie ku). Jej wy po wiedź od zna cza się ni -
skim sto p niem komu nika tyw no ści. Z dy ktan da mo ż na wy wnio -
sko wać, że nie ro zu mie ona dy kto wa ne go te kstu (tak sa mo jak jej
brat) al bo – o ile ro zu mie – w jej wy po wie dzi od zwie rcie d la się
sto pień opa no wa nia fone ty cz ne go po do bie ń stwa słów, np. na pi -
sała li ska se k ny líila – liška se k ní blíla. Ta kich przy padków jest
wię cej. Dzie ciom tym pro ble my stwarzają naj czę ściej: (a) trans po -
no wa nie w pi śmie głosek po do bnych do so bie pod wzglę dem ar ty -
ku la cji i dzwię cz no ści, (b) uży wa nie zna ków dia kry ty cz nych, kre -
sek i da sz ków, z re guły je opu sz czają (np. vi ce, čist, zajíma),
(c) do da wa nie li ter np. w li cz bie mno giej lub przy two rze niu przy-
słów ków (np. dráki, raději), (d) po do b nie brzmiące głoski (np.
jsne – jsme), któ re za mie niają. Do naj po wszech nie jszych błędów
orto gra fi cz nych – po do b nie jak u cze skich ucz niów – na leżą: za -
mia na y na i (co z re guły nie sta no wi trud no ści w pi se mnym poro -
zu mie wa niu się), nie rozpo zna wa nie gra nic słów, szcze gó l nie, nie-
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roz ró ż nia nie gra nic przy im ka (por. wy żej cy to wa ny przykład se k -
ny). 

Ze zja wisk mor folo gi cz nych na le ży wy mie nić zmia nę ro dza -
jów (np. Mo je po stel je dlouhé a široké – Ja moc tvrdé). Jest to zja -
wi sko czę sto wy stę pujące w mo wie małych dzie ci ty pu stůlem,
hůlem (holí) z nie pra widłowo prze prowa dza ny mi alte r na cja mi
głosko wy mi, sze rze nie się że ń skich ko ń có wek w na rzęd ni ku li cz -
by mno giej ko sztem ko ń có wek mę skich ty pu sou ro zen ce mi.
W najsłab szych wy po wie dziach spo ty ka my się z zda nia mi z formą 
bez oko licz ni ka hrát se mnou, běhat ja ko tur bo.

Oczy wi ście wśród dzie ci, okre ślo nych przez na uczy cie li ja ko
bar dzo do brze znające ję zy k cze ski (oce na 5, bar dzo do bra), sy tu a -
cja przed sta wia się zu pełnie in na czej. Na przykład V. G. z Ar me nii 
(12 lat, kla sa VI, rok w Cze chach) bie gle posługu je się ję zy kiem
cze skim, chę t nie po ro zu mie wa się w tym ję zy ku, po pełnia błędy
ty l ko na wy ższych po zio mach ję zy ko wych, np. w bu do wie zdań:
Ta ko vou mám kamarádka So fie – taková je má kamarádka S.
(szcze gó l nie do ty czy to szy ku wy ra zów), w za mia nie aspe ktu par
wy ra zów czy uży wa niu po sta ci zwro t nych cza so w ni ków: Vla sta
udělala mně ve výtvarný dílně v Jezové [ke ra mic kou květi nu]. 

W wy po wie dziach mó wio nych i pi se mnych dzie ci, któ re na -
wiązały kon takt ze śro do wi skiem cze skim, za uwa ża się fo r my ję -
zy ka po to cz ne go (ty pu dětma) i le ksy kę po toczną (np. ségra,
brácha) ewen tu a l nie slan gową (ma ti ka ‘matematyka’: jej ne j lepší
učení je ma ti ka); za mia nę słów po do b nych zna cze nio wo (sy no ni -
mów bli ż szych), al bo za mia nę wy ra zów zwro t nych i nie zwro t nych 
(np. Raději se s ta kovými li d mi neko muni ku j te – ne kon ta ktuj te al bo
usunąć za imek zwro t ny se).

Jak wy ni ka z po wy ższe go w swo ich ba da niach spo t ka li śmy się
z wy po wie dzia mi na naj roz mai t szych po zio mach: od wy po wie dzi
niemal całko wi cie nie zro zu miałych do wy po wie dzi zna ko mi tych,
w któ rych dokład nie wi dać sy ste ma tyczną i sta ranną pra cę na uczy -
cie li z Bělej pod Bezdězem i z in nych szkół, np. ze Szkoły Pod sta -
wo wej w Českich Budějovicach (skąd mie li śmy mię dzy in ny mi

pra ce ze sty li sty ki uczę sz czających tam Wie t na mek, pra ce były na
za dzi wiająco do brym po zio mie). Gru pa ba da nych ucz niów- cudzo -
ziem ców, z któ ry mi kon ta kto wali śmy się oso bi ście al bo mie li śmy
do dys po zy cji ich wy po wie dzi pi se m ne, li czyła ty l ko kilkadzie siąt, 
ma ksy ma l nie sto osób, ale i tak je ste śmy prze ko na ni, że jest to pró -
ba mia ro da j na. Uwa ża my, że jest mo ż li we, aby dla imi gran tów ję -
zyk cze ski stał się mię dzy naro do wym ję zy kiem ko mu ni ka cji, tak
jak to się dzie je obe c nie w nie któ rych szkołach cze skich czy
w ośro d kach cza so we go po by tu dla ucho dź ców.

Biorąc więc pod uwa gę fakt, że ist nie je wy so kie pra wdopo -
dobie ń stwo utrzy ma nia się (lub zwię ksze nia) li cz by dzie ci imi -
gran tów uczących się w szkołach cze skich, trze ba wy pra co wać
me to dy pra cy, któ re ułatwią z jed nej stro ny cu dzo zie m com opa no -
wa nie ję zy ka cze skie go, z dru giej na uczy cie lom wy pra co wa nie
właści wych me tod nauczania (pod rę cz ni ki, po mo ce dy da kty cz ne
itp.). To jed nak bę dzie te ma tem in ne go ar ty kułu. Isto t ne jest nie ty -
l ko uży wa nie ró ż no rod nych me tod i te ch nik pra cy wspo ma -
gających opa no wy wa nie cze skie go ję zy ka lite ra c kie go (pi sa ne go i
mó wio ne go; por. Hrdli čka 1999), ale prze de wszy stkim wy pra co -
wa nie jed no li tych za sad na ucza nia (por. Holá 1999).

Tłuma czyła Ma r le na Solec ka- Jur kie wicz
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Załącznik nr 1.

Katedra Bo he mi sty ki
Uni wer sy te tu w Ústí nad Łabą

 Ankieta dla szkół

Szkoła

Adres

Imię i na zwi sko wypełniającego ankietę

Właściwą od po wiedź prosimy pod kre ślić
 lub w oz na czo nych mie j s cach wpisać własną od po wiedź.

1. W naszej szkole są (nie ma) ucz nio wie, dla których ję zy kiem oj czy stym jest

inny język niż język czeski (dalej zwani: „ci ucz nio wie”).

2. W osta t nich 10 latach ci ucz nio wie byli (nie było ich) w naszej szkole.

3. Przedtem u nas byli ci ucz nio wie (nie było ich).
Jeżeli chociaż jedna z po wy ższych od po wie dzi jest po zy ty w na, 

prosimy wypełnić dalszą część ankiety.

4. W naszej szkole są (byli) ucz nio wie, dla których ję zy kiem oj czy stym jest:

słowacki (S) ukra i ń ski (U) nie mie cki (N) inny język (J) 

proszę podać który:

romski (Ro) polski (P) cho r wa cki (CH)  . . . . . . . . . . . . 

ro sy j ski (Rj) bułgarski (B)  serbski (SR)    . . . . . . . . . . . . . . .

5. Proszę podać liczbę uczniów, za cho wując podział na klasy i język oj czy sty:

szkoła pod sta wo wa:

1 kl.:   S . . . Ro . . . Rj . . . U . . .  P . . . B . . .  N . . . SR . . . CH . . . J . . . 

2 kl.:   S . . . Ro . . . Rj . . . U . . .  P . . . B . . .  N . . . SR . . . CH . . . J . . . 

3 kl.:   S . . . Ro . . . Rj . . . U . . .  P . . . B . . .  N . . . SR . . . CH . . . J . . . 

4 kl.:   S . . . Ro . . . Rj . . . U . . .  P . . . B . . .  N . . . SR . . . CH . . . J . . . 

5 kl.:   S . . . Ro . . . Rj . . . U . . .  P . . . B . . .  N . . . SR . . . CH . . . J . . . 

6 kl.:   S . . . Ro . . . Rj . . . U . . .  P . . . B . . .  N . . . SR . . . CH . . . J . . . 

7 kl.    S . . . Ro . . . Rj . . . U . . .  P . . . B . . .  N . . . SR . . . CH . . . J . . . 

8 kl.:   S . . . Ro . . . Rj . . . U . . .P. . . B . . . N . . . SR . . . CH . . . J . . . 

szkoła średnia:

1 kl.:   S . . . Ro . . . Rj . . . U . . . P. . . B . . . N . . . SR . . . CH . . . J . . . 

2 kl.:   S . . . Ro . . . Rj . . .  U . .  P. . . B . . . N . . . SR . . . CH . . . J . . . 

3 kl.:   S . . . Ro . . . Rj . . . U . . . P. . . B . . . N . . . SR . . . CH . . . J . . . 

4 kl.:   S . . . Ro . . . Rj . . . U . . . P. . . B . . . N . . . SR . . . CH . . . J . . . 

6. W przy pa d ku uczniów klasy I szkoły pod sta wo wej proszę za zna czyć, czy

wcze ś niej uczę sz cza li (A) albo nie uczę sz cza li (N) oni do szkoły pod sta wo wej

z czeskim ję zy kiem na ucza nia:

1 kl.:   S . . . Ro . . . Rj . . . U . . .P . . . B . . . N . . . SR . . . CH . . . J . . . 

7. Czy ucz nio wie z innym ję zy kiem oj czy stym są (nie są) włączani do re gu la r -

nych klas.?

8. Jeżeli sy tu a cja jest bardziej złożona, proszę ją krótko opisać, z uw z ględ nie niem 

języka oj czy ste go i wieku ucznia.

9. Czy mają (nie mają) Państwo wy pra co wa ne spe cja l ne metody pracy z tymi ucz -

nia mi? Jeżeli tak, proszę podać, jakie:

10. Gdzie (od kogo, jaką drogą itp.) uzy ska li (lub uzyskują) Państwo in fo r ma cje

i wska zów ki (do świa d cze nia) do pracy z tymi ucz nia mi?

11. Jakie pod rę cz ni ki są przy da t ne w nauce języka i li te ra tu ry czeskiej?

12. Co polecają Państwo w tym za kre sie po czaąt kującym na uczy cie lom?

13. Inne.
Jeżeli nie starczy mie j s ca,

 prosimy kon ty nu o wać od po wiedź na dołączonej kartce.

Dziękujemy za współpracę!
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Marie ČECHOVÁ – Ludmila ZIMOVÁ

Ústí nad La bem

Ko mu ni ka cja multietniczna w szko le cze skiej

Nasz kraj, położo ny w cen trum Eu ro py, jest obe c nie skrzy żo -
wa niem dróg ró ż nych na ro dów i na ro do wo ści, w związku z tym
w doty ch cza so wym jed no ję zyc znym śro do wi sku wy stę pują w ko -
mu ni ka cji ró ż ne ję zy ki, zwłasz cza w Pra dze i na ob sza rach pery fe -
ry j nych. Z te go wzglę du roz po czę li śmy ba da nia nad zja wi skiem
mul tiet nicz no ści w Cze chach.

Ce lem pro je któw „Ko mu ni ka cja multietniczna w półno c nych
Cze chach” i „Przy go to wa nie na uczy cie li ję zy ka cze skie go w pół-
nocno - za chod nich Cze chach do pra cy z dzie ć mi mnie j szo ści naro -
do wo ścio wych i imi gran tów, kształce nie ich w ję zy ku cze skim”1

jest prze ba da nie i przed sta wie nie na ma pie współcze s ne go sta nu
imi gran tów i mnie j szo ści et ni cz nych, ta k że ich dzie ci, w pół-
nocno - za chod nich Cze chach oraz okre ślenie dla po trzeb (da l sze -
go) kształce nia na uczy cie li ję zy ka cze skie go spo sobu (i po ziomu)
włącze nia tych dzie ci w pro ces na ucza nia w szkołach cze skich.

W ce lu uzy ska nia informa cji o aktu a l nym sta nie ba da nej po pu -
la cji w szkołach pod sta wo wych i śred nich północno - za chod nich
Czech wyko rzy sta li śmy prze de wszy stkim me to dę an kie tową2

z jed no cze s nym na wiąza niem kon ta któw z in sty tu cja mi opiekują-

cymi się o cudzo ziemców i z urzę da mi szko l ny mi, wy bra ny mi
szkołami i na uczy cie la mi. Ponad to prze prowa dzi li śmy ki l ka dzie -
siąt ho spi ta cji, roz mów z na uczy cie la mi i ucz nia mi, sje cjali sty cz -
nych se mi na riów. Po nie waż zwró co no nam za le d wie 30% an kiet,
któ re wysłali śmy do zain tere so wa nych szkół, otrzy ma ne z nich da -
ne uzu pełni li śmy info r ma cja mi, któ re uzy ska li śmy od Cze skie go
Urzę du Sta ty sty czne go w Ústí nad Łabą3.

Dla po rów na nia otrzy ma nych tą dro ga wy ni ków po do b ne ba -
da nie an kie to we prze prowa dzi li śmy rów nież w re gio nie połud nio -
wo- cze skim, dzię ki wy da t nej po mo cy ośro d ków usług szko l nych
w Českich Budějovicach i w Stra ko ni cach i oso bi ste go zaan ga żo -
wa nia doc. K. Dvořáka, za co Mu oraz Pra co w ni kom wspo mnia -
nych ośro d ków ser de cz nie dzię ku je my. Z połud nio wych Czech
uzy ska li śmy da ne o 107 szkołach.

Na pod sta wie wy po wie dzi pra co w ni ków urzę dów i in sty tu cji
stwier dzi li śmy, że imi gran ci  w kon ta ktach urzę do wych ko mu ni -
kują się al bo w jed nym z ję zy ków świa to wych, al bo ko rzy stając
z po śred ni c twa swych ro da ków, tłuma czy lub swo ich dzie ci, któ re
uczę sz czają do cze skich szkół pod sta wo wych i śred nich (nie któ re
z nich już do brze opa no wały ję zyk cze ski, ewen tu a l nie w sto p niu
wy sta r czającym do ko mu ni ka cji urzę do wej).

Po ni żej przed sta wi my wy ni ki na sze go ba da nia an kie to we go,
do tyczące go ko mu ni ka cji imi gran tów w szko le cze skiej.

Pod sta wo wym czyn ni kiem sku te cz ne go opa no wa nia ko mu ni -
ka cji w ję zy ku cze skim jest wiek dzie ci. Oka zu je się, że naj isto -
tnie j sze jest włącze nie dzie ci z mnie j szo ści et ni cz nej do insty tucjo -
nal ne go wy cho wa nia już w wie ku przed szko l nym (przed szko le)
al bo za pe w nie nie mu cze skie go opie ku na. Ta fo r ma zwy kle do sta -
te cz nie przy go to wu je do kształce nia w ję zy ku cze skim. Dzie ci
młod sze (do 9 lat) mie wają wpra w dzie w szko le trud no ści z prze j -
ściem na ko mu ni ka cję w ję zy ku cze skim, ale sto sun ko wo szy b ko
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3 Idzie o dane o liczbie dzieci le ga l nie prze by wających cu dzo zie m ców,
uczę sz czających do szkół pod sta wo wych w po szcze gó l nych po wia tach byłego
okręgu północ no- cze skie go.

1  Projekt zrea li zo wa no w 1999 roku przy fi nan so wym wspa r ciu Fun du szu
Rozwoju Szkół Wyższych MŠMT. Kie ro w nik grantu: prof. PhDr. M. Čecho-
vá, DrSc.; współpra co w ni cy: doc. PhDr. L. Zimová, CSc., doc. PhDr. A. Debic- 
ká, CSc., doc. PhDr. K. Kamiš, CSc., PeadDr. H. Brádková i mgr O. Brandtová.

2 Ankiety przesłano do 235 szkół (pod sta wo wych, średnich) i instytucji
(urzędy szkolne, urzędy pracy, teatry, przed się bio r stwa) w powiatach Děčín,
Most, Chomutov, Litoměřice, Česká Lípa, Ústí nad Łabą, Teplice i Liberec.



się na nią prze sta wiają. Naj wię ksze ba rie ry komu nika cy j ne, wy ni -
kające z nie zna jo mo ści ję zy ka, mają na tu ra l nie ucz nio wie w sta r -
szym wie ku szko l nym (ucz nio wie szkoły śred niej) i do ro śli.

Da l szym isto t nym czyn ni kiem wpływającym na po wo dze nie
w na uce ję zy ka cze skie go (a tym sa mym na po myślną ko mu ni ka -
cję w tym ję zy ku) jest mo ty wa cja do ucze nia się ję zy ka cze skie go,
któ ra jest bez po śred nio za le ż na od te go, czy ro dzi na za mie rza (al -
bo nie za mie rza) dłużej (lub na stałe) prze by wać w Re pu b li ce Cze -
skiej, a ta k że ja kie zna cze nie przy pi su je ona wy kształce niu. Ro dzi -
ny z po zy ty w nym sto sun kiem do na uki ję zy ka cze skie go wy bie -
rają pry wa t ne płat ne do kształca nie, cze skie opie kun ki do dzie ci,
kon ta ktują się ze szkołą, na wiązują społecz ne i służ bo we kon ta kty
z człon ka mi po pu la cji cze skiej itp.

Po my śl ne włącze nie dzie ci w edu ka cję szkolną za le ży oczy wi -
ście od okre su ich po by tu w cze skim śro do wi sku przed roz po czę -
ciem na uki w szko le cze skiej oraz po jej roz po czę ciu (z re guły ki l -
ka tygo d ni, mie się cy, lat). W pro ce sie na ucza nia ję zy ka cze skie go
ucz niów- cudzo ziem ców istotną ro lę od gry wa fakt, czy ucz nio wie
na leżą do mnie j szo ści naro do wo ścio wej żyjącej na te ry to rium Re -
pu b li ki Cze skiej na stałe (np. Słowa cy, Po la cy, Nie mcy), czy też
na leżą do grup obco kra jo w ców, któ rzy przy by li tu w osta t nim
dzie się cio le ciu i po zo sta li w Cze chach z ró ż nych po wo dów (w ob-
se r wo wa nych re gio nach są to prze de wszy stkim Ro sja nie, Ukra i ń -
cy, Ru mu ni, Wiet na m czy cy, Chi ń czy cy). Szcze gólną gru pę two-
rzą prze de wszy stkim dzie ci, zna j dujące się w obo zach cza so we go
po by tu dla ucho dź ców. W pe w nej mie rze rów nież swo istą gru pę
tworzą re pa trio wa ni Cze si z Ukra i ny, Ka za ch sta nu i Ru mu ni, po -
nie waż wie lu z nich zna język cze ski przy naj mniej w sto p niu pod -
sta wo wym.

Nie zmie r nie wa ż nym ele men tem w ko mu ni ka cji inter perso na l -
nej w szko le jest ję zyk oj czy sty dzie ci. Z da nych Cze skie go Urzę -
du Sta ty sty czne go w Ústí nad Łabą wy ni ka, że w ro ku szko l nym
1998/1999 na ba da nym ob sza rze żyło 685 dzie ci w wie ku od 6–15
lat (naj wię cej w po wia tach Cho mu tov, Ústí nad Łabą i Te p li ce) z

45 kra jów Eu ro py, Azji i Ame ry ki. Wśród cu dzo zie m ców wy ra ź -
nie prze wa żają Słowa cy (295), Ukra i ń cy (103), Wiet na m czy cy
(101), Ru mu ni (43), Ro sja nie (30) i dzie ci z in nych kra jów Fe de ra -
cji Ro sy j skiej (31). Ro mo wie w da nych sta ty sty cz nych nie są uję ci
ja ko mnie j szość na ro do wa, po nie waż w an kie tach spi su na ro do -
we go czę sto nie po dają swo jej na ro do wo ści.

Oka zu je się, że naj mnie j sze ba rie ry komu nika cy j ne, biorąc pod 
uwagę ję zyk oj czy sty obse r wo wa nej po pu la cji, mają dzie ci, któ -
rych ję zy kiem oj czy stym jest słowacki (z wyjątkiem or to gra fii).
Nie co wię ksze pro ble my mają już dzie ci, któ rych ję zy kiem oj czy -
stym jest je den z języków słowia ń skich, lub dzie ci z niesłowia ń -
skim pochodzeniem, ale znające ja kiś ję zyk słowia ń ski, np. ję zyk
ro sy j ski czy ser b ski. W tym osta t nim przy pa d ku początko wa ko -
mu ni ka cja ma mie j s ce np. w ję zy ku ro sy j skim. Jed na k że i tu są pe -
w ne ogra ni cze nia (zwłasz cza w przy pa d ku ję zy ka ro sy j skie go),
po nie waż nie wszy s cy na uczy cie le i ucznio wie-cu dzozie m cy wy -
ka zują chęć posługi wa nia się nim w ko mu ni ka cji szko l nej. 

Pro blem pie r wsze go kon ta ktu ję zy ko we go (i da l szej ko mu ni -
ka cji w szko le) jest szcze gó l nie trud ny w przy pa d ku dzie ci sta r -
szych, co wy ni ka prze de wszy stkim z od mien no ści ję zy ko we go
i kul tu ro we go ich po cho dze nia, jak rów nież z ró ż nych oso bi s tych
i ro dzin nych do świa d czeń. W nie któ rych przy pa d kach mo ż li we
jest po ma ga nie so bie ję zy kiem an gie l skim, ewen tu a l nie nie mie c -
kim. Jed na k że za po mocą języ ka-po śred ni ka nie da się na uczyć ję -
zy ka cze skie go szy b ko i po pra w nie, ucz nio wie ci po pełniają – pod
wpływem in ter fe ren cji języ ka-po śred ni ka – bar dzo wie le błędów.

Według obo wiązujące go pra wo da w stwa cu dzo zie miec w wie -
ku 6–15 lat prze by wający le ga l nie w na szym kra ju ma obo wiązek
uczę sz cza nia do szkoły pod sta wo wej. Tym cza sem sy stem na ucza -
nia ję zy ka cze skie go ja ko ob ce go nie jest na ty le roz wi nię ty, aby
ucz nio wie w ró ż nym wie ku i ró ż ne go po cho dze nia sku te cz nie mo -
gli się włączyć w pro ces dy da kty cz ny (do ty czy to prze de wszy -
stkim przed mio tów ogó l no kształcących). Z re guły nie roz po czy -
nają oni na uki w szko le od kla sy pie r wszej, ale pó ź nie j szej, nie rza -
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d ko też przy chodzą w tra kcie ro ku szko l ne go, ko m p li kując zna cz -
nie tym sa mym sy tu a cję swoją i swych na uczy cie li. Obo wiązujące
bo wiem pro gra my na ucza nia i pod rę cz ni ki do na uki ję zy ka cze -
skie go ja ko ob ce go były przy go to wa ne głów nie na po trze by in ten -
syw ne go ku r su ję zy ko we go (nie kie dy też spe cjali stycz ne go)
przyszłych stu den tów cze skich szkół śred nich i wy ższych. Roz -
porządze nia Mi ni ste r stwa (MŠMaT) dla szkół pod sta wo wych i
śred nich są bar dzo ogó l ni ko we, na sta wio ne ra czej na stro nę ad mi -
ni stra cyjną i na kry te ria kla sy fi ka cji ucz niów- cudzo ziem ców.

W związku z tym wa r to je sz cze wspo mnieć o do świa d cze niach
z Pol ski, gdzie pro blem ucho dź ców i azy lan tów, zwłasz cza z kra -
jów zna cz nie różniących się pod wzglę dem et ni cz nym i ję zy ko -
wym, jak rów nież pro blem kształce nia cy ga ń skich dzie ci, nie
osiągnął ta kich roz mia rów, jak w Cze chach. Z te go po wo du na uka
ję zy ka pol skie go ja ko ob ce go w pol skich szkołach od by wa się je -
dy nie dla osiadłej mnie j szo ści na ro do wej (około 3% po pu la cji).
Ponad to na Uni wer sy te cie Śląskim w Ka to wi cach pro wa dzo ne jest 
pię cio le t nie stu dium ma gi ste r skie w ra mach kie run ku ję zyk pol ski
ja ko ob cy.

Na uczy cie le cze skich szkół ró ż nie pod chodzą do na uki cu dzo -
zie m ców w kla sach mie sza nych. Naj wię cej do świa d czeń dziś ma-
ją na uczy cie le szkół pod sta wo wych, któ re zna j dują się w po bli żu
ośro d ków cza so we go po by tu dla ucho dź ców (np. Szkoła Pod sta -
wo wa w Bělej pod Bezdězem, Szkoła Pod sta wo wa w Bílinie itp.),
ewen tu a l nie szkół z li czniejszą re pre zen tacją mnie j szo ści na ro do -
wej, mie sz kającej na stałe w Re pu b li ce Cze skiej (np. Romowie
w Szko le Pod sta wo wej w Ústí nad Łabą czy Szkoła Pod sta wo wa
w Děčínie).

Do świa d cze nia po ka zują, że ko nie cz ne jest, aby do szkół cze -
skich przy cho dzi li ucznio wie-cu dzozie m cy do pie ro po uko ń cze -
niu wstę p ne go in ten syw ne go ku r su ję zy ko we go, aby jak naj szy b -
ciej mo gli włączyć się do pro ce su dydakty czno-wy chowaw cze go
w szko le pod sta wo wej. Ta ki kurs dzie ci azy lan tów (po do b nie jak
do ro śli) za zwy czaj kończą w or ga ni za cjach dla ucho dź ców, po zo -

stałe dzie ci (al bo ze wzglę du na ich niską li cz bę, al bo ze wzglę du
na mo ż li wo ści pa ń stwo wych i nie pa ń stwo wych in sty tu cji edu ka -
cy j nych) ta kiej mo ż li wo ści nie mają. Wyjątkiem są kla sy przy -
goto wa w cze, któ re – jak do ty ch czas – były prze zna czo ne je dy nie
dla ucz niów ro m skie go po cho dze nia. Uko ń cze nie ta kie go wstę p -
ne go ku r su ję zy ka cze skie go dla cu dzo zie m ców spra wia, że ucz -
nio wie ro zu mieją ele men ta r ne po le ce nia na uczy cie li, mogą włą-
czyć się do na uki i w po je dyn czych sy tu a cjach ko mu ni kują się
w języ ku cze skim. Nie ste ty, by wa i tak, że do szkół pod sta wo wych 
i śred nich przy j mo wa ni są ucz nio wie bez ele men ta r nej wie dzy ję -
zy ko wej i umie ję t no ści komu nika cy j nych. 

Ba rie ry komu nika cy j ne związa ne z nie zna jo mo ścią ję zy ka
wykłado we go mo ż na usu wać po przez pro ces alfa be ty za cji na ku r -
sach przy goto wy wa nych, gdzie opa no wu je się słow ni c two nie -
zbęd ne w pod sta wo wych sy tu a cjach ży cio wych i pod czas po by tu
w szko le (li te racką wy mo wę i gra fi ę, pod sta wy gra ma ty ki i umie -
ję t no ści wy po wia da nia się za po mocą te kstu mó wio ne go ciągłe-
go). Ta kie założe nie win no być re a li zo wane spo so ba mi, właści wy -
mi dla wy cho wa nia ję zy ko we go dzie ci w wie ku przed szko l nym,
dla któ rych ję zyk cze ski jest ję zy kiem oj czy stym. Wów czas wy -
cho wa nie komu nika cy j ne opa r te jest o je den kod ję zy ko wy, wspó -
l ny dla na uczy cie la i ucznia (ję zyk an gie l ski, ro sy j ski itp.). Nie na -
le ży przy tym za po mi nać, że w pie r wszej fa zie na uki ję zy ka cze -
skie go u wię kszo ści ucz niów- cudzo ziem ców bra ku je kon ta ktu w
ję zy ku cze skim z człon ka mi ro dzi ny i że wów czas jest on za wę ża -
ny ty l ko do roz mów z ró wieś ni ka mi w szko le i z na uczy cie lem.
Do pie ro w da l szej fa zie (po dłuż szym po by cie w śro do wi sku cze -
skim) nie któ re dzie ci azy lan tów chę t niej roz ma wiają w ję zy ku
cze skim niż swo im oj czy stym, a na wet od ma wiają roz ma wia nia w
do mu w ję zy ku oj czy stym. Wów czas do cho dzi do te go, że sto p -
nio wo mó wią po cze sku le piej niż w swym ję zy ku oj czy stym (do -
ty czy to dzie ci młod szych).

Z pun ktu wi dze nia ko mu ni ka cji ję zy ko wej dla wię kszo ści ucz -
niów- cudzo ziem ców roz po czę cie na uki w szko le cze skiej (czę sto
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w tra kcie 1. al bo 2. sto p nia) to ogro m na re wo lu cja wer ba l na. Zna j -
dują się w sy tu a cji, w któ rej na le kcjach ję zy ka cze skie go po znają
ję zyk, któ ry nie jest ich ję zy kiem oj czy stym, me todą prze zna czoną 
dla na ti ve spe a kera, przy czym ich ku l tu ro we i społecz ne za ple cze
jest nie rza d ko zna cz nie od mien ne.

Uczeń, któ ry nie jest zdo l ny po ro zu mieć się na po cze ka niu
w ję zy ku nauczania, ma oczy wi ście trud no ści nie ty l ko w na uce te -
go ję zy ka. Osiągnię cie ko m pe ten cji komu nika cy j nej bo wiem za le -
ży m.in. od te go, jak du ży jest (pa sy w ny i akty w ny) za sób słow ni c -
twa ucz nia, w ja kim sto p niu przy swoił on dźwię kową, ewen tu a l nie 
gra ficzną, stro nę ję zy ka, w ja kiej mie rze po tra fi za sto so wać za sa dy 
gra ma ty cz ne i sty li sty cz ne w bu do wa niu wy po wie dzi ję zy ko wej
oraz ja ki po ziom osiągnął w ope ra cjach logi czno- my ślo wych, do -
ko ny wa nych w tym ję zy ku. Oka zu je się, że je że li ucz nio wie z in -
nym ję zy kiem oj czy stym nie prze jdą zastępczej on to ge ne zy mo wy 
w ję zy ku cze skim, np. przy po mo cy cze skiej opie kun ki (ma to
mie j s ce za zwy czaj w ro dzi nach chi ń skich i wie t na m skich przed -
się bio r ców) al bo je śli nie ma my do czy nie nia ze sta r szy mi dzie ć -
mi, do brze władający mi ję zy kiem an gie l skim i roz po czy nającymi
na ukę w szkołach cze skich z ję zy kiem an gie l skim ja ko wykłado -
wym lub w spe cja l nych szkołach dla cu dzo zie m ców4, to wów czas
za uwa ża się u nich z re guły trwa l sze ba rie ry komu nika cy j ne, któ re
zna cz nie utrud niają im osiągnię cie su kce sów w społecze ń stwie
cze skim.

Do świa d cze nia z wie lu szkół jed noz na cz nie wska zują na to, że
tam, gdzie jest si l na indy widu a l na mo ty wa cja, wspie ra na przez ro -
dzi nę, i odpowiednie po dej ście szkoły, mo ż li we jest, aby ucz nio -
wie o in nym ję zy ku oj czy stym w ciągu dwóch lat włączy li się do
pro ce su dydaktycznego w cze skiej szko le, a następnie do stali się

do szkoły śred niej. W obu regio nach ma my znaczną ilość takich
właś nie ucz niów5.

Tłuma czyła Ma r ta Hałęza

5 Szcze gó l ne miejsce między tymi szkołami zajmują specjalne placówki
zawodowe, ukie run ko wa ne na kształcenie Wiet na m czy ków i Lao ta ń czy ków.
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4 Por. np. połud nio wo- cze ską szkołę To w n s hend int. School w Hlu bo ki ej
nad Wełtawą, gdzie studiują cudzo ziemcy z różnych krajów (od Is lan dii po
Izrael i Iran, łącznie ze Słowakami i Romami). Ję zy kiem wykładowym jest
język an gie l ski, do da t ko wo ucz nio wie mają przez pie r wsze dwa lata kon wer sa -
to rium czeskie.



Lu d mi la  ZI MOVÁ

Ústí nad La bem

Początki ko mu ni ka cji mul tiet ni cz nej 
w szko le cze skiej

Spe cja li sty czne i dy da kty cz ne przy go to wa nie na uczy cie li ję zy -
ka cze skie go, pra cujących dziś w cze skich szkołach pod sta wo -
wych i śred nich, było (i jest do tej po ry) za pro je kto wane w ten spo -
sób, że ab so l wen ci stu diów bohe mi sty cz nych mie li pra co wać
z ucz nia mi po chodzący mi z mie js co we go, cze skie go śro do wi ska
kul tu ro we go. Dla ucz niów tych ję zyk cze ski jest ję zy kiem oj czy -
stym. Wpra w dzie zda rzały się już wcze ś niej – w pe w nych re gio -
nach Czech – przy pa d ki ucz niów, dla któ rych ję zyk cze ski nie jest
ję zy kiem oj czy stym, to jed nak dla nich cze sz czy z na pełniła fun -
kcję śro d ka po wszech nej ko mu ni ka cji społecz nej, czy li była ję zy -
kiem, któ ry po zna li i z któ rym os wo i li się od uro dze nia, prze by -
wając wśród swych ko le gów, kre w nych, sąsia dów lub za po śred ni -
c twem ra dia i te le wi zji. Na leżą oni z re guły do tzw. gru p et ni cz -
nych hi sto ry cz nie sta rych (mam tu na my śli Nie mców, Po la ków
i Słowa ków). W przy pa d ku Ro mów sy tu a cja przed sta wia się nie co 
ina czej. Spo t kałam się z poglądem, że wię kszość człon ków tej gru -
py na ro do wej, żyjących obe c nie w Re pu b li ce Cze skiej, przy była
do na sze go kra ju w ciągu osta t nich pię ć dzie się ciu lat i dla te go na -
leżą oni do tzw. gru py et ni cz nej  hi sto ry cz nie młod ej, po do b nie jak 
prze by wający w Cze chach Gre cy oraz Wiet na m czy cy, któ rych mi -
gra cja nastąpiła po dru giej wo j nie świa to wej. 

W la tach dzie wię ć dzie siątych XX w. w nie któ rych cze skich
szkołach pod sta wo wych zwię kszyła się li cz ba ucz niów, któ rzy nie
wy ra sta li w mie j s co wym śro do wi sku socjo -kul tu ro wym i dla któ -

rych cze sz czy z na nie jest ję zy kiem oj czy stym. Z pro gnoz urządów
i in sty tu cji spe cjali sty cz nych, któ re za j mują się po li tyką azy lową,
mi gra cyjną i in te gra cyjną, wy ni ka, że w przyszłości li cz ba ta bę -
dzie rosła.

Z do ku men tów depa r ta men tu po li ty ki azy lo wej i mi gra cy j nej
Mi ni ste r stwa Spraw We wnę trz nych Re pu b li ki Cze skiej wy ni ka,
że w mi nio nych dzie się cio le ciach w cen trum uwa gi depa r ta men tu
były prze de wszy stkim spra wy pra wo da w cze, eko no mi cz ne
i orga niza cy j ne, wiążące się z rosnącą liczbą cu dzo zie m ców przy -
by wających do Czech lub ty l ko przez ten kraj prze je ż dżających.
Rów nież kon ce p cja inte gra cy j na cu dzo zie m ców na te re nie Re pu b -
li ki Cze skiej, pra w nie za twier dzo na 7.07.1999 r., podkreśla „in te -
gra cję ja ko pro ces sto p nio we go włącza nia się w stru ktu ry i wię zy
ro dzi mej społecz no ści, we wszy stkie jej aspe kty po li ty cz ne, pra w -
ne, eko no mi cz ne, so cja l ne, kul tu ra l ne, psy cho logi cz ne i re li gi j ne”. 
Wy da je się jed nak, że uta jo ny zo stał (całkiem niesłusz nie) aspekt
komu nika cy j ny, któ ry – na szym zda niem – zna cz nie umo c niłby
pod sta wo we ele men ty tej kon ce pcji. Na le żałoby umo ż li wić wy ko -
rzy sta nie wa r to ści do stę p nych wszy stkim oby wa te lom Re pu b li ki
Cze skiej, a ta k że wes przeć rów ne tra kto wa nie cu dzo zie m ców i ich
jed na ko wy do stęp prze de wszy stkim do ryn ku pra cy. Pro ble my te
za pe w ne kryją się pod zagadnieniami kul tura l ny mi.

W chwi li obe cnej mo że my spo t kać się w na szych szkołach
z sze ścio ma ka te go ria mi cu dzo zie m ców. Po mi ja my obco kra jo w -
ców kształcących się w ra mach wza je mnej wy mia ny mię dzy naro -
do wej oraz go ści ko rzy stających z przy wi le jów i im mu ni te tów
dyp loma ty cz nych – ich i ich dzie ci, rzecz ja s na, nie zna j dzie my
w cze skich szkołach pod sta wo wych. Wy dzie lo ne ka te go rie do -
tyczą cu dzo zie m ców, któ rzy ró ż nią się mię dzy sobą prze de wszy -
stkim okre sem po by tu na te re nie Re pu b li ki Cze skiej (po byt stały –
re pa trian ci i oby wa te le Re pu b li ki Słowa c kiej oraz po byt okre so -
wy, np. długo ter mi no wy) oraz cu dzo zie m cy, któ rym przy zna no
status ucho dź cy lub któ rzy o ten sta tus się ubiegają.
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W myśl po sta no wie nia rządu z 17.11.1993 r. Mi ni ste r stwo
Szko l ni c twa, Młod zie ży i Ku l tu ry Fi zy cz nej (MŠMaT) ma za pe w -
nić oso bom ze sta tu sem ucho dź cy udział w ku r sie ję zy ka cze skie -
go (nr 13051/1994–21 i nr 13821/1995–21). Jak stwier dzi li śmy,
pie r wo t ne wy ob ra że nia fo r mułowa ne w wy mie nio nych roz -
porządze niach w pra kty ce były rea li zo wa ne w zna cz nie zmo dyfi -
ko wa nej po sta ci, co bar dzo sko mp li ko wało prze j ście dzie ci ucho -
dź ców do szkoły cze skiej i włącze nie ich w cze ski pro ces kształce -
nia. Czę ścio wo jest to wy ni kiem fa ktu, że nauczyciele ję zy ka cze -
skie go nie są fo r ma l nie pra cow ni ka mi ośro d ków czasowe go po by -
tu dla ucho dź ców, nie są tam kie ro wa ni ani kon tro lo wa ni przez od -
po wied nie ku ra to rium. Ponad to udział ucho dź ców w ku r sie ję zy -
ko wym jest do bro wo l ny, co po wo duje niską fre k wen cję dzie ci na
ku r sach oraz dużą (na wet dzie się cio let nią) roz pię tość wie kową
ucz niów. Brak mo ty wa cji do na uki wy ni kał z faktu, że ro dzi na nie
za wsze chciała zo stać na stałe w Cze chach.

Pie r wsza propozycja ku r su (por. załącznik nr 1), obe j mująca
za kres 50 go dzin le kcy j nych, nie uw z ględ niająca wspo mnia nych
wa run ków, była nie adek wa t na do re a liów. Na wet po zwię ksze niu
li cz by go dzin na uki do 75 (czy li mniej wię cej za kres trzy mie sięcz -
ne go ku r su ję zy ka ob ce go z sze ścio ma go dzi na mi tygo dnio wo) nie 
zmie niła się. Je śli jed nak po rów na my pro gra my nauczania ję zy ka
np. nie mie c kie go czy an gie l skie go (czy li ob ce go dla Cze cha) dla
kla sy IV i V szkoły pod sta wo wej, oka że się, że ucho dź cy przed
roz po czę ciem na uki w szko le cze skiej po win ni po sia dać zna jo -
mość ję zy ka cze skie go na po zio mie wie dzy cze skie go ucz nia, zdo -
by tej po dwóch la tach na uki do wo l ne go ję zy ka ob ce go (por.
załącznik nr 2). Tym cza sem z ob se r wa cji dwóch ośro d ków cza so -
we go po by tu dla ucho dź ców (Bělá – Jezová i Červený Újezd
u Bíliny) i szkół pod sta wo wych, do któ rych uczę sz czają dzie ci
ucho dź ców, wy ni ka, że przy go to wa nie ję zy ko we dzie ci wy ka zu je
zna cz ne roz bie ż no ści. Czę sto zda rza się, że dzie ci znają ty l ko pa rę
słów cze skich. W ośro d kach po by tu, two rzo nych w mało do stę p -
nych mie j s cach, bra ku je dzie ciom prze de wszy stkim kon ta ktu

z cze ski mi ró wieś ni ka mi, czy li jed ne go z naj skute cznie j szych
środ ków do po zna nia i os wo je nia się z  ję zy kiem ob cym.

Mając na wzglę dzie wspo mnia ne oko li cz no ści, w jakich prze -
bie ga kurs przy goto wa w czy ję zy ka cze skie go, pożąda ne jest, aby
pro wa dzi li go na uczy cie le do świa d cze ni, znający pro ble my na -
ucza nia ję zy ka cze skie go w tak spe cy fi cz nych wa run kach komu -
nika cy j nych. Brak właści we go (ja ko ścio wo) i sy ste maty czne go
przy go to wa nia sta wia na uczy cie li szkół pod sta wo wych w trud nej
sy tu a cji. Muszą oni włączyć dzie ci ucho dź ców do od po wied niej
kla sy według zna jo mo ści ję zy ka cze skie go, co czę sto jest nie mo ż -
li we, np. jak włączyć dzie się cio ro czter nasto la t ków do kla sy I lub
II? Na wet jeśli ucz nio wie przy swo i li so bie mi ni mum mó wio nej
cze sz czy z ny, mają wie l kie trud no ści z pi sa niem i czy ta niem, co
wpływa na ni ski po ziom wie dzy z po zo stałych przed mio tów (np.
ma te ma ty ki, bio lo gii, fi zy ki, ge o gra fii itd.). 

Szkoły, któ re kształcą dzie ci ucho dź ców, mają pro ble my nie
ty l ko na tu ry fi nan so wej, ale i specja listycz no-meto dycz nej. Na -
uczy cie lom, któ rzy nie chcą się z tym po go dzić, nie po zo sta je nic
in ne go, jak orga ni zo wa nie dla swo ich ucz niów, po za swo i mi obo -
wiązka mi peda gogi cz ny mi, do da t ko wych ku r sów ję zy ko wych.
Zgod nie z roz porządzeniem Mi ni ste r stwa Szko l ni c twa, Młod zie ży 
i Ku l tu ry Fi zy cz nej (MŠMT) szkoła nie ma ta kie go obo wiązku, ale 
trud no sobie wy ob ra zić sy tu a cję, w któ rej – zgod nie z rządową
kon cepcją – uczeń -cu dzo zie miec sku te cz nie włączy się do pra cy
w szko le cze skiej. Przy wołaj my przykład.

W Szko le Pod sta wo wej w Bílinie uczeń -cu dzo zie miec, włączo-
ny do wy zna czo nej kla sy, uczę sz cza naj wy żej na dwie go dzi ny ku -
r su ję zy ka cze skie go dwa ra zy w tygo dniu. Ku r sy pro wa dzo ne są
w dwóch gru pach wie ko wych: pie r wsza jest prze zna czo na dla
najmłod szych (dla dzie ci do 10–11 ro ku ży cia), dru ga dla sta r -
szych (dla młod zie ży od 12 do 16 ro ku ży cia). W obu gru pach na -
uczy cie le ję zy ka cze skie go ko rzy stają z pod rę cz ni ków i po mo cy
na uko wych, uży wa nych w na ucza niu pie r wsze go sto p nia (tj. od
pie r wszej do czwa r tej kla sy), ko piują ta be le gra ma ty cz ne, a do po -
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sze rze nia za so bu słow ni c twa wy ko rzy stują pod rę cz ni ki do na uki
ję zy ka ob ce go dla szkoły pod sta wo wej (np. nie mie c kie go), do bie -
rając cze skie od po wied ni ki. Czy tają dzie ciom cze skie te ksty. Te go 
ty pu dy da kty ka jest bar dzo cza sochłon na i nie zwy kle męcząca za -
rów no psy chi cz nie, jak i fi zy cz nie, po nie waż nie mają oni żad nych 
po mo cy dy da kty cz nych przy go to wa nych do te go ty pu na ucza nia.
Świadczą o tym wy po wie dzi na uczy cie li. Uwa żają oni bo wiem
sie bie za pio nie rów w tej dzie dzi nie, co po wo du je je sz cze si l nie j -
sze po czu cie bra ku zain tere so wa nia i po mo cy ze stro ny od po wied -
nich in sty tu cji pa ń stwo wych. Za chętą i na grodą dla na uczy cie li,
uczących dzie ci ucho dź ców, jest ka ż dy naj mnie j szy po stęp w ko -
mu ni ka cji z małymi ucz nia mi (pie r wszy su kces – jak stwier dzają – 
osiąga się po 14 dniach), a ta k że pełne zro zu mie nie i po moc ze
stro ny cze skich ucz niów i ich ro dzi ców.

Do da t ko wym utrud nie niem pra cy na uczy cie li jest fakt, iż nie -
któ re dzie ci przy chodzą i od chodzą w tra kcie ro ku szko l ne go. Dla -
te go nie uwa żają oni de cy zji władz cze skich w spra wie prze nie sie -
nia ucho dź ców w in ne mie j s ce, czę sto do ośro d ków, któ re za pe w -
niają ty l ko mi ni ma l ne kształce nie lub wca le nie po dej mują pra cy
z dzie ć mi, za tra f ne za rów no ze wzglę dów psy cho logi cz nych, jak
i dy da kty cz nych. Prze nie sie nia te bo wiem mają zgu b ny wpływ na
roz wój dzie ci, któ re zdążyły się już zżyć ze społecz no ścią da nej
szkoły i na gle, nie rza d ko tuż przed uko ń cze niem ro ku, muszą ją
opu ścić i zno wu akli ma ty zo wać się w no wym śro do wi sku.

Oka zu je się, że w obe cnej kon ce pcji in te gra cji cu dzo zie m ców
po niekąd za po mnia no o tym, że prze de wszy stkim szkoła pod sta -
wo wa mo że w tym pro ce sie wie le po móc. Nie mo ż na jed nak po le -
gać ty l ko na lu dz kiej do bro ci i en tu zja z mie na uczy cie li, a ist -
niejących pro ble mów nie do strze gać czy po ci chu je tu szo wać.

Załącznik nr 1. Rozporządzenie Mi ni ste r stwa Szko l ni c twa, Młodzieży i Ku l -
tu ry Fi zy cz nej (MŠMaT) nr 13051/94–21 z 11.04.1994 r.

JĘZYK CZESKI

Kurs dla cu dzo zie m ców

Program na ucza nia (50 godzin)

1. Umie ję t ność poro zu mie wa nia się

1.1. Słuchanie ze zro zu mie niem

– ro zu mie nie poleceń prze ka zy wa nych przez nauczającego w formie pro s tych
zdań.

– ro zu mie nie pro s tych, kró t kich, zwa r tych wy po wie dzi (prze ka zy wa nych naj-
pierw po wo l nym, następnie coraz szybciej, aż do nor ma l ne go, tempem) z za- 
kresu prze ra bia ne go materiału, na stę p nie z od po wie d nio zwię kszoną liczbą
nie zna nych wyrazów (ok. 5%), łatwo od czy ty wa nych z kon te kstu i sy tu a cji.

1.2. Mó wie nie

Umie ję t no ści

– jak najdokład nie jsze na śla do wa nie wymowy wysłuchanych fragmentów;

- uczenie się na pamięć kró t kich dia lo gów;

– mody fi ko wa nie pro s tych zdań i mi kro dia lo gów; wy ra ża nie czasu, okresu
cza so we go, wieku, ilości, mie j s ca, eg zy sten cji, własności, współcze s no ści,
przeszłych i przyszłych wy da rzeń (pod sta wo wych sy tu a cji ży cio wych);

– two rze nie pro ste go opisu osoby, mie j s ca, przed mio tu;

– formułowanie pro s tych in fo r ma cji, szybkie re a go wa nie w pod sta wo wych
sy tu a cjach ko mu ni ka cji ustnej;

– pro wa dze nie pro ste go dialogu w okre ślo nych sy tu a cjach, formułowanie
pytań i od po wie dzi;

– sto so wa nie od po wied nich zwrotów do ad re sa ta;

– pro wa dze nie zwartej rozmowy z użyciem pro s tych zdań (około 6–8 zdań) na
podany temat;

– od twa rza nie i mody fi ko wa nie znanego tekstu.

1.3. Czy ta nie ze zro zu mie niem

Umie ję t no ści

– wy ra ź ne czy ta nie ze zro zu mie niem pro s tych tekstów;
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– czy ta nie ze zro zu mie niem kró t kich pro s tych tekstów za wie rających nie zna -
ne słowa (ok. 5%).

1.4. Pisanie

Umie ję t no ści

– prze pi sy wa nie pro s tych zdań;

– za pi sy wa nie kró t kich zdań oraz pro s tych tekstów ze słuchu;

– od po wia da nie na proste pytania i układanie pytań;

– mody fi ko wa nie znanych zdań i tekstów;

– za pi sy wa nie pod sta wo wych in fo r ma cji z wysłucha ne go tekstu (data, czas,
adres, numer te le fo nu itp.).

2. Zna jo mość środków ję zy ko wych

2.1. Zasób le ksy ka l ny

– aktywne przy swo je nie zasobu słownego w za kre sie mniej więcej 250–400
jed no stek le ksy ka l nych, włączając pod sta wową fra ze o lo gię co dzien ne go
kon ta ktu społecznego;

– re cep ty w ne przy swa ja nie ko le j nych około 150 jed no stek le ksy ka l nych.

2.2. Gra ma ty ka

Rów no le gle z ćwi cze niem wy po wie dzi ustnych, słuchania ze zro zu mie niem, 
czy ta nia i pi se mnych wy po wie dzi; aktywne przy swa ja nie sobie pod sta wo -
we go materiału z zakresu mo r fo lo gii i składni.

2.2.1. Fleksja

Rze czo w ni ki: ka te go rie: ży wo t ność, nie ży wo t ność, rodzaje, liczby, funkcje
przy pa d ków, pytania przy pa d ków, pod mio to we i dopełnie nio we przy pa d ki
naj po wszech nie jszych rze czo w ni ków wszy stkich ro dza jów (na po trze by
pod sta wo wej ko mu ni ka cji), wołacz (do kon stru o wa nia zwrotów);

Przy mio t ni ki:  za ko ń cze nia przy mio t ni ków, ka te go rie rodzaju i liczby,
związek zgody przy mio t ni ka z rze czo w ni kiem, pod mio to we i dopełnie nio -
we przy pa d ki przy mio t ni ków twar dote ma to wych (w połączeniu z najpo -
wszech nie jszy mi rze czow ni ka mi wszy stkich ro dza jów – na po trze by pod sta -
wo wej ko mu ni ka cji);

Zaimki: formy mia no w ni ka zaimków oso bo wych, wskazujących i dzie r -
żaw czych.

Li cze b ni ki: pod sta wo we li cze b ni ki 1–10 (forma mia no w ni ka), ko le j ne
dziesiątki do 100, wy ra ża nie czasu (godziny), li cze b ni ki porządkowe 1.–10.

Cza so w ni ki: ka te go rie osoby i liczby, czas, zwroty w czasie tera ź nie j szym
i przyszłym, czasy i tryby: czas tera ź nie j szy i przyszły cza so w ni ków nie do -
ko na nych (pod sta wo we cza so w ni ki), two rze nie przeczeń, cza so w ni ki mo da -
l ne, pod sta wo we cza so w ni ki zwrotne.

2.2.2. Składnia

Zdania oz na j mujące i pytające.

2.3. Zasady pi so w ni

Po zna nie systemu czeskich liter i znaków dia kry ty cz nych; system znaków
inter pun kcy j nych: dwu kro pek, prze ci nek, kropka itd.

Pi so w nia wie l kich liter na początku zdania, pi so w nia imion własnych; czeski 
alfabet (krzy żo wa nie się cze sz czy z ny z ję zy kiem oj czy stym), pod sta wo we
zasady dzie le nia słów.

Załacznik nr 2. Program kształcenia w szkole pod sta wo wej. 
Język obcy - 1. etap

– pod sta wo we zasady wymowy, akcent, wiązania, rytm, linia in to na cyj na;

– zasób le ksy ka l ny (ok. 500–700 jed no stek le ksy ka l nych) tematów: ja i moja
rodzina, dom, szkoła, miasto, program dnia i tygodnia, śro do wi sko, kon ta kty 
z przy ja ciółmi, kraje przy le gające do ję zy ko we go te ry to rium Re pu b li ki
Czeskiej; sy tu a cje: po zdro wie nie, przed sta wie nie się, po zna nie, po dzię ko -
wa nie, prośba, uspra wied li wie nie, ży cze nie, wy ra ża nie zgody, nie zgo dy,
radości, smutku; wy ra ża nie pod sta wo wych ka te go rii mie j s ca i czasu oraz in -
fo r ma cji, namowy, pod sta wo wych sy tu a cji: spo t ka nie, zakupy.

– pod sta wo wa forma zdań oz na j mujących, pytających, roz ka zujących; kon -
stru k cja przeczeń, pod sta wo wych ka te go rii cza so wych i prze strzen nych;

– pi so w nia po zna nych słów i form, pod sta wo we wia do mo ści o pi so w ni wie l -
kich liter, o po dzia le słów i o in ter pun kcji;

– pod sta wo we in fo r ma cje geo gra fi cz ne o krajach stykających się z te ry to rium
ję zy ko wym, nazwy miast, nie któ re zabytki ku l tu ry, różne cie ka wo stki z ży-
cia dzieci, różne zwy cza je itp.

– słuchanie ze zro zu mie niem in fo r ma cji i pro s tych wy po wie dzi na uczy cie la,
słuchanie prze two rzo nych wy po wie dzi (ze zmianą tempa i z wpro wa dze -
niem kilku nie zna nych słów, łatwych do od czy ta nia z kon te kstu i sy tu a cji);
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– głośne płynne i po pra w ne fo ne ty cz nie czy ta nie, pro s tych tekstów, ciche czy -
ta nie pro s tych tekstów za wie rających znane środki ję zy ko we, wy bie ra nie
z pro ste go tekstu naj waż nie j szych in fo r ma cji, ko rzy sta nie podczas czy ta nia
z alfa bety cz nych słowniczków, umie sz czo nych w pod rę cz ni kach;

– prze twa rza nie i mo dy fi ka cja za pa mię ta nych mi kro dia lo gów.

Tłuma czyła Ag nie sz ka Ku ź niar

Literatura

B r o u č e k  S.,  U h e r e k  Z.,  V a l á š k o v á  N.,  1995: Adaptace přesídlenců
v české společnosti, „Český lid” 82, s. 1–17.

B r o u č e k  S.,  2001: K některým otázkám migrace na území České republiky po
druhé světové válce, www.mvcr.cz/uprchlici/op_brouc.html.

Č e c h o v á  M.,  Z i m o v á  L.,  1999/2000: Začleňování áků jinojazyčného
původu do výuky češtiny, „Český jazyk a literatura” 50, s. 214–219.

D r b o h l a v  D.,  1997: Současné trendy mezinárodní migrace v Evropě, „Demo- 
grafie” 39, s. 241n.

Dohoda mezi vládou ČR a vládou SR o spolupráci v oblasti vzdělávání. Č. 202
a 203/1993 Sb., částka 51, s. 1023.

H a i š m a n  T.,  2001: Monosti integrace cizích státních příslušníků v České
republice,  www.mvcr.cz /uprchlici/op_hai.html.

Ha r mo no gram postupu a organizace přípravy a realizace koncepce integrace
cizinců na území České republiky, www.mvcr.cz/uprchlici/harmono.htm.

Vzdělávací program Základní škola, 1996, MŠMT, Praha.

Pokyn MŠMT ČR k zajištění kurzů českého jazyka pro osoby s přiznaným
postavením uprchlíka na území ČR. Čj. 13 051/1994-21  z 11. 4. 1994,
„Věstník MŠMT” 1994, sešit 4–5.

Pokyn MŠMT ČR ke vzdělávání dětí cizinců v základních a středních školách
včetně speciálních škol v ČR ve školním roce 1994/1995, Sb. 1994,
nr 11626/1994–21 z 15.2.1994.

Pokyn MŠMT ČR ke vzdělávání cizinců v základních a středních školách včetně
speciálních škol v ČR ve školním roce 1995/1996. Sb. 1995, nr 12040/
1995–21 z 6.3.1995.

Pokyn MŠMT k zajištění kurzů českého jazyka pro osoby s přiznaným postavením
uprchlíka na území ČR. Čj. 13 821/1995–21 z 3.5.1995, „Věstník
MŠMT” 1996, sešit 6.

Pokyn MŠMT  ČR ke vzdělávání cizinců v základních školách, středních školách
a vyšších odborných školách včetně speciálních škol v ČR. Čj. 18062/
1996–21 z 2.4.1996, „Věstník MŠMT” 1996, sešit 7.

Pokyn MŠMT ČR k zajištění kurzů českého jazyka pro azylanty. Sb. 2000,
nr 21153/2000–35 z 4.6.2000.

Souhrnná informace o výuce a ověřování znalostí českého jazyka u dětí cizinců.
Čj. 12818/1994–21 z 1.3.1994, „Věstník MŠMT” 1994, sešit 4–5.

Státní integrační program, www.mvcr.cz/uprchlici/intupr.htm.

Vyhláška MŠMT ČR č. 291/1991 Sb. o základní škole. 14.6.1991.

Vyhláška MŠMT ČR č. 442/1991, Sb. o ukončování studia ve středních školách
a učilištích. 24.10.1991.

Vyhláška MŠMT ČR č. 137/1993 Sb., kterou se stanoví kritéria pro prokazování
znalostí českého jazyka adatelů o udělení státního občanství ČR.
23.4.1993.

Zákon č. 7/2000 Sb. o základní škole.

Zákon č. 325 /1999 Sb. o azylu. 

Zápisy z jednání u Kulatého stolu, 19.2.1998 v Praze, 22.10.1998 v Mladé
Boleslavi, 24.2.1999 v Karviné, 7.12.1999 v  České Lípě a 22.12.1999
v Brně.

Zásady koncepce integrace cizinců na území ČR, www.mvcr.cz/uprchlici/
zasady.htm.

188187



Jana PECOVÁ 

Ústí nad La bem

Ko mu ni ka cja mul tiet ni cz na 
w cze skiej szko le pod sta wo wej 

(ana li za socjo ling wisty cz na)

Do Re pu b li ki Cze skiej przy by wają lu dzie z ró ż nych czę ści
świa ta i to nie ty l ko ja ko tu ry ści, któ rzy za po znają się z naszą ku l -
turą. Nie któ rzy przy je ż dżają po to, aby osie d lić się i po zo stać
w Cze chach na stałe, wie lu cu dzo zie m ców sta ra się o sta tus ucho -
dź cy. Ich dzie ci mają – zgod nie z obo wiązującą w na szym kra ju
ustawą (Dz.U. 1999, poz. 325, § 80, pkt. 4) – obo wiązek uczę sz -
cza nia do szkoły pod sta wo wej. Jed nak cze s cy na uczy cie le nie są
je sz cze przy go to wa ni do te go ty pu pra cy, nie za pe w nia im te go
rów nież pro gram stu diów. Chcąc do wieść słusz no ści po wy ższej
te zy, prze pro wa dziłam w nie któ rych szkołach ba da nia, mające na
ce lu opis pra cy do świa d czo nych na uczy cie li z ucznia mi-cu dzozie -
mca mi, a mia no wi cie opis me tod i po mo cy na uko wych, z któ rych
ko rzystają oni, a ta k że w ja ki spo sób ucz nio wie ci uczą się ję zy ka
cze skie go.

Do swo ich ba da ń wy ty po wałam ki l ka szkół pod sta wo wych
w północno - za chod nich Cze chach. Jed nak gros ba dań prze pro wa -
dziłam w Szko le Pod sta wo wej w Bílinie, gdzie w kwie t niu i paź -
dzie r ni ku te go ro ku od by wałam pra kty kę pe da go giczną. Dało mi
to mo ż li wość sy ste maty cz nej ob se r wa cji pro ce su dyda kty cz ne go
w dłuż szym cza sie. Do tej szkoły bo wiem uczę sz cza li ucz nio wie
z ośro d ka cza so we go po by tu dla ucho dź ców w Červenym Zájez-
dzie. W oko li cach swo je go mie j s ca za mie sz ka nia wy bra łam dwie
szkoły: Szkołę Pod sta wową nr 1 w Ru skiej i Szkołę Pod sta wową

nr 15 w Mo stie. Uzu pełnie niem mo ich ob se r wa cji było prze pro wa -
dze nie ho spi ta cji wy bra nych za jęć szko l nych i wy ko na nie kon spe -
któw z ho spi to wa nych le kcji, w któ rych szcze gólną uwa gę zwró -
ciłam na ko mu ni ka cję na uczy cie la z ucznie m-cu dzozie m cem oraz
wy po wie dzi ucz niów w ję zy ku cze skim. Na stę p nie prze pro wa -
dziłam roz mo wy z ucznia mi-cu dzozie mca mi i wy bra ny mi ich na -
uczy cie la mi.

W tra kcie mo ich ba dań ze t k nęłam się z dzie ć mi po chodzący mi
z ró ż nych stron świa ta. W Bílinie i w Bělej były to prze de wszy -
stkim dzie ci z Ro sji i ziem byłego ZSRR (Ar me nii, Białoru si,
Ukra i ny, Cze cze nii, Gru zji, Ka za ch sta nu, Uz be ki sta nu), a ta k że
dzie ci z Af ga ni sta nu, Bo ś ni i Her ce go wi ny, Ira ku i ze Słowe nii.
Ro dzi ce tych dzie ci w wię kszo ści ubie ga li się o sta tus ucho dź cy.
W Li t v íno vie i Mo stie ze t k nęłam się prze de wszy stkim z dzie ć mi
z Wie t na mu i Chin. Ich ro dzi ce przy by li do Czech na pod sta wie
umo wy mię dzy naro do wej i kie ro wa li przed się bio r stwami.

Pro ces dy da kty cz ny w kla sach wielo naro o do wych ró ż nił się
dość zna cz nie od za jęć szko l nych w kla sach jed nona ro do wych
(cze skich). Je go spe cy fi kę oraz głów ne czyn ni ki, wpływające na
je go ja kośc, uj mę w ki l ku pun ktach.

1. Wiek uczniów i moment włączenia ich w proces dy da kty cz ny

Jest to bo daj naj waż nie j szy czyn nik osiągnię cia po wo dze nia
w pro ce sie dy da kty cz nym, na co zwró ciły uwa gę w swo im ar ty ku -
le M. Čechová i L. Zimová (Čechová, Zimová 1999/2000, s. 48).
Ucze st nicząc w roz mo wach na uczy cie li z ro dzi ca mi, za uwa żyłam, 
że na uczy cie le czę sto za le cają ro dzi com, aby ich dzie ci roz po częły 
na ukę od kla sy pie r wszej szkoły pod sta wo wej (na wet dzie ci sta r -
sze), je śli nie znają do brze ję zy ka cze skie go, np. w Litvínovie
chłopiec z Wie t na mu w wie ku trze cio kla si sty, po kon su l ta cji z ro -
dzi ca mi, zo stał umie sz czo ny w pie r wszej kla sie szkoły pod sta wo -
wej. Dzię ki te mu ucz nio wie ci po uko ń cze niu edu ka cji w pełnym
dzie wię ciole t nim cy klu są nie mal nie do od ró ż nie nia od dzie ci cze -
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skich, mają ta kie sa me szan se kon ty nu a cji na uki w szko le śred niej
czy na stu diach w Re pu b li ce Cze skiej. W Mo stie spo t kałam w kla -
sie ós mej i dzie wiątej chłopca i dzie w czyn kę z Wie t na mu, któ rzy
roz ma wia li płyn nie po cze sku, ich przy na le ż ność do in ne go na ro -
du je dy nie nie kie dy zdra dzał akcent. Ponad to tych dwo je ucz niów
na le żało do naj le p szych w szko le.

2. Zasady kwa li fi ka cji uczniów

O ile ucz niów w wie ku 6–10 lat na uczy cie le z re guły kwa lifi ko -
wa li do od po wia dającej im wie ko wo kla sy, a włącza nie ich do kla -
sy wie ko wo ni ż szej było zja wi skiem rza d kim, o ty le ucz niów
w wie ku 11–15 lat sto sun ko wo czę sto kie ro wa no do kla sy wie ko -
wo ni ż szej. De cy do wała o tym nie ty l ko zna jo mość ję zy ka cze -
skie go, ale ta k że wie dza z in nych przed mio tów po sia da na przez
ucz nia. Na wet je śli uczeń od zna czał się zdo l no ścia mi, ale je go
wia do mo ści nie od po wia dały po zio mo wi da ne go ro cz ni ka, był al -
bo od ra zu kla syfi ko wa ny do ni ż szej kla sy, al bo po ja kimś cza sie
do niej prze no szo ny, co po zwa lało na uzu pełnie nie przez nie go
wie dzy bez wię ksze go stre su psy chi cz ne go i do dat ko we go do -
ucza nia. Ten sy stem sprawdził się we wszy stkich szkołach, któ re
od wie dziłam.

3. Rodzina

To ko le j ny wa ż ny czyn nik, na któ ry na le ży zwró cić szcze gólną
uwa gę. W mo ich ba da niach po twier dziło się zjawisko, że je śli
rodzi ce-i mi gran ci są wy kształce ni i chcą u nas po zo stać na stałe, to 
pra ca z ich dzie ć mi nie stwa rza żad nych pro ble mów. Ucz nio wie ci
wy ka zują bar dzo du że zain tere so wa nie ma te riałem na ucza nia
i uczą się sto sun ko wo szy b ko. Czę sto są to bar dzo uta len to wa ne
dzie ci, któ re w wie lu przy pa d kach prze wy ższają ucz niów cze -
skich. Na przykład w kla sie dru giej w Szko le Pod sta wo wej w Bíli-
nie na pie r wszej le kcji ucz nio wie mie li za za da nie wy my ślić ja kie -

ko l wiek zda nie o przy ro dzie. Je dy nie dwo je dzie ci cze skich i dwo -
je imi gran tów było w sta nie wy ko nać za da nie. Dzie w czyn ka z Bia- 
łoru si przy to czyła zda nie: W przy ro dzie żyją zwie rzę ta, a chłopiec
z Ka za ch sta nu: Drze wa rosną. W kla sie dzie wiątej w Szko le Pod -
sta wo wej w Mo stie wspo mnia na wcze ś niej dzie w czyn ka z Wie t -
na mu re fe ro wała i wy ja śniała bez żad nych pro ble mów od kre ślo ny
ma te riał dy da kty cz ny swo je mu cze skie mu ko le dze, któ ry miał na
le kcji ge o gra fii od po wia dać z te ma tu Wie l kie Mo ra wy i nie przy -
go to wał się, po nie waż nie ro zu miał tej le kcji. Za ob ser wo wałam
też, że ucznio wie-cu dzozie m cy w wię kszo ści są bar dzo do brzy
z ma te ma ty ki, a wszy s cy bar dzo szy b ko liczą w pa mię ci. Mogłam
to spra w dzić na ho spi ta cji w Li t víno vie, gdzie w kla sie pie r wszej
cze s cy ucz nio wie li czy li za da nia mate ma ty cz ne po je dyn czo i na
pa l cach, gdy tym cza sem Wie t na m czyk li czył z pa mię ci. In ny
chłopiec po wie dział mi, że in te re su je go ma te ma ty ka, a w mie ście,
w któ rym uro dził się, był z ma te ma ty ki naj le p szy. Ob se r wa cję tę
po twier dziły rów nież na uczy cie l ki z Bělej pod Bezdězem, któ re
stwier dziły, że w li cze niu z pa mię ci cu dzo zie m cy wy prze dzają
cze skie dzie ci. 

Na uczy cie le oczy wi ście nie sty kają się ty l ko z uta len towa ny mi
ucznia mi-cu dzozie mca mi. Nie któ rzy ucz nio wie w swej oj czy ź nie
nie cho dzi li w ogó le do szkoły, co oz na cza, że do pie ro te raz uczą
się trzy mać w rę ku ołówek i nie po tra fią sku pić uwa gi, nie siedzą
na swo im mie j s cu i chodzą po kla sie w tra kcie le kcji. Na przykład
w Bílinie od początku ro ku szko l ne go 1999/2000 zna j du je się kla -
sa wy rów na w cza dla cu dzo zie m ców. Pod czas ho spi ta cji było w tej 
kla sie sze ścio ro dzie ci z Af ga ni sta nu i jed na dzie w czyn ka z An go -
li. Dzie w czyn ka z An go li miała sześć lat i z jej wy po wie dzi wy ni -
kało, że uczę sz czała do ma cie rzy stej szkoły w An go li. Na uczyła
się więc pi sać li ter ki A i O oraz bie gle określać go dzi ny, ba wiła się
klo c ka mi al bo ry so wała ob ra z ki. Re szta dzie ci sto sun ko wo do brze
współpra co wała z na uczy cie lem, choć utrzy ma nie dys cy p li ny
w kla sie było dla na uczy cie l ki bar dzo trud ne, po mi mo wie lo krot -
ne go zwra ca nia ucz niom uwa gi. Je den z ucz niów nie re a go wał na
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na po mnie nia na uczy cie l ki, do ko ń ca le kcji pod cho dził do ta b li cy
i pluł na nią.

4. Przy go to wa nie na uczy cie li do pracy w grupie wie lona ro do wej

Pra ca na uczy cie li w kla sie z ucznia mi-cu dzozie mca mi wy ma -
ga rze te l ne go przy go to wa nia i jest bar dzo wy ma gająca. Trud no
jest po świę cić się dzie ciom imi gran tów i jed no cze ś nie nie za nie -
dby wać cze skich ucz niów, dla te go też na uczy cie le, któ rych
miałam oka zję ob se r wo wać, wy bie ra li zróż ni co wa ne fo r my na -
ucza nia i indy widu a l ne po dej ście do ucz niów- cudzo ziem ców.
Nie któ rzy na uczy cie le pro wadzą też za ję cia wy rów na w cze. Nie -
ste ty, w tej sy tu a cji są ska za ni sa mi na sie bie. Nie ist nie je bo wiem
ża den pod rę cz nik, według któ re go mo gli by pra co wać z ucz niem.
Wład ze szko l ne czy in sty tu cje edu ka cy j ne nie pro wadzą dla nich
żad nych se mi na riów ani in nych fo r m do kształcania. Je dyną formą
wzbo ga ce nia wie dzy me to dy cz nej były se mi na ria wy ja z do we,
zor gani zo wa ne przez Ka te drę Bo he mi sty ki Wy działu Peda gogi cz -
ne go Uni wer sy te tu w Ústí nad Łabą w związku z pro wa dzo ny mi
ba da nia mi zja wi ska wielo naro do wo ści w cze skich szkołach pod -
sta wo wych i śred nich. Na uczy cie le sa mi wy ko nują wsze l kie po -
mo ce na uko we, jak rów nież sa mi przy go to wują ćwi cze nia na lek-
cji, co miałam oka zję zaob se r wo wać w Bělej pod Bezdězem czy
w Bílinie. Pe da go g dzy ci wy bie ra li czę s ciej ma te riały wi zu a l ne
(ka r te cz ki, ob ra z ki, ry sun ki itp.). Nie któ rzy na uczy cie le wy my śla -
li dla tych dzie ci włas ne me to dy pra cy. Naj bar dziej in te re sująca
i naj bar dziej sku te cz na była me to da biegnące go dy ktan da (běhací
diktát), którą miałam mo ż li wość zo ba czyć w Bělej pod Bezdězem.

Przy go to wa nie pro ce su dyda kty cz ne go kom p li ko wał fakt, że
ucz nio wie od cho dzi li i przy cho dzi li do szkoły w ciągu ro ku szko l -
ne go. Nie któ rzy z nich by li prze no sze ni z dnia na dzień do in ne go
ośro d ka cza so we go po by tu dla ucho dź ców. Miało to pod wó j ny
sku tek. Po pie r wsze dla na uczy cie li było to bar dzo de pry mujące,
po nie waż nie mo gli zo ba czyć efe któw swo jej pra cy i utwier dzić

się w słusz no ści ob ra nej me to dy, po dru gie do bór me tod na ucza -
nia, przez nich do ko ny wa ny, przy po mi nał za ba wę w cie m no lub
za ba wę na chy bił-tra fił. Na przykład w tra kcie mo jej pra kty ki
peda go gi cz nej, w kwie t niu te go ro ku, szkołę opu ści li z dnia na
dzień dwaj ucz nio wie, chłopiec z Ukra i ny i chłopiec z Ro sji. By li
prze wie zie ni do in ne go ośro d ka cza so we go po by tu dla ucho dź -
ców, do Seča. 

Sy tu a cja ta jest tym bar dziej kłopo t li wa, że ucz nio wie ci sta le
po wta rzają okre ślo ny etap na uki. Ponad to nie mają mo ż li wo ści
dokład nie jsze go po zna nia się ze swy mi rów nieś ni ka mi, co utrud -
nia ich współży cie w gru pie, a po śred nio też ma wpływ na ich
ucze nie się. Za ob ser wo wałam to, kie dy po pro siłam na uczy cie l kę,
aby udo st ęp niła mi do wo l ne pra ce sty li sty cz ne ucz niów- cudzo -
ziem ców. Oz na j miła mi ona, że żad nych prac nie po sia da, po nie -
waż z żad nym ucz niem nie zre a li zo wała ty le ma te riału, aby mógł
on sa mo dzie l nie na pi sać wy pra co wa nie. W mo men cie, gdy ucz -
nio wie po sia dają wy rów na ny po ziom wiedzy, gdy są na ta kim eta -
pie, na któ rym mo gli by pi sać pra ce już sa mo dzie l nie, opu sz czają
szkołę.

5. Śro do wi sko ucz nia (czescy ró wie ś ni cy w klasie)

Z mo ich ob se r wa cji wy ni ka, że dzie ci cze skie przy jęły swych
„za gra ni cz nych” ko le gów bar dzo do brze. Są ich przy ja ciółmi i do -
ra d ca mi. W kla sie w wię kszo ści przy pa d ków w ław ce siedzą
wspó l nie Czech i cu dzo zie miec. Cze skie dzie ci po ma gają swo im
ró wie ś ni kom, a na wet ich uczą. Dzię ki co dziennemu kon ta ktowi
z na tiv spe a ke rem uczeń -cu dzo zie miec os wa ja się ze zwro ta mi i
fra ze o lo gią po toczną, do sko na li nie ty l ko swój za sób słow ny, ale
też wy po wiedź, któ ra sta je się kla row nie j sza. Jest rzeczą oczy -
wistą, że ucznio wie-cu dzozie m cy pod czas tych kon ta któw na -
uczy li się wie lu wy ra zów i form nie skody fiko wa nych w ję zy ku
cze skim czy po to cz nych (czę sto w mo wie ucz niów prze wa żały fo -
r my ňákej, brácha, ségra, teďko, šestej itd.), co dało im po czu cie
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ro zu mie nia ję z y ka cze skie go w ko mu ni ka cji co dzien nej, nie ofi cja -
l nej. Ponad to odkąd roz ma wia li oni ję zy kiem swych ró wie ś ni ków, 
le piej dopa so wy wa li się do ze społu kla so we go i szy b ciej by li
włącza ni przez dzie ci cze skie do grup nie for ma l nych. Na przykład
je den chłopiec z Ira ku, któ ry obe c nie cho dzi do dzie wiątej kla sy w
Bílinie, mu siał się prze nieść z ro dzi ca mi do Te p lic. Je go ro dzi na
bo wiem uzy skała sta tus ucho dź cy i przy dzie lo no jej mie sz ka nie w
Te p li cach. Ów chłopiec tak bar dzo po lu bił swych szko l nych ko le -
gów, że nie prze niósł się do no wej pla ców ki w Te p li cach i z chę cią
do je ż dża co dzien nie do szkoły w Bílinie. 

* * *

Z mo ich ba dań wy ni ka, że na szybką in te gra cję ucz nia- cudzo -
ziem ca w cze skiej szko le pod sta wo wej wy wie rają wpływ okre ślo -
ne czyn ni ki. De cy dujący mi są: do bre re la cje ucz nia z ro dzi ca mi,
świa do mość po zo sta nia w Re pu b li ce Cze skiej na dłuż szy okres
lub na stałe, za nte reso wa nie ucz nia na uką, właści we przy go to wa -
nie za wo do we na uczy cie li, do bre re la cje ze śro do wi skiem cze skim 
(szko l nym i po za szko l nym). Je śli czyn ni ki te za ist nieją, wów czas
ma on szan sę włączyć się w ży cie kla sy i współpra co wać z na uczy -
cie lem przy naj mniej na po zio mie ta kim sa mym, jak cze s cy ucz -
nio wie. 

Po wy ższe wnio ski, wy ni kające z mo ich bez po śred nich ob se r -
wa cji, po twier dzają ponad to in ni re spon den ci. Mie sz ka ń com ró ż -
nych miej s co wo ści w Cze chach roz dałam kwe stio na riu sze, w któ -
rych re spon den ci mie li wy po wie dzieć się, czy do ty ch czas spo t ka li
się w Re pu b li ce Cze skiej z cu dzo ziem ca mi, któ rzy mó wi li po cze -
sku, z ja kich kra jów po cho dzi li, a ta k że jak oce niają ich zna jo mość 
ję zy ka cze skie go. Mo gę skon sta to wać, że wię kszość osób, któ re
wy pełniły kwe stio na riusz, ze t k nęła się z obco kra jow ca mi, po -
chodzący mi z wie lu kra jów Eu ro py (naj czę ściej z Ro sji i z byłych
re pu b lik ZSRR, da lej z Nie miec, Pol ski, Bułga rii, kra jów byłej Ju -
gosławii, ale też z An glii, Be l gii i Da nii), Azji (naj czę ściej z Wie t -

na mu, Af ga ni sta nu, ale też z Ira ku, Je me nu, Ara bii Sa u dy j skiej i
Mon go lii), Afry ki (z Za iru, Gha ny, An go li) i Ame ry ki (z USA,
Ka na dy, Ko lu m bii czy Ku by). Wię kszość z nich mó wiła po prawną 
cze sz czyzną. Z po wy ższe go wy ni ka, że na te ry to rium Cze skiej Re -
pu b li ki żyje wie loku l tu rową społecz no ścią, w któ rej sty kają się
i prze ni kają ku l tu ry ró ż nych ob sza rów et ni cz nych i je dy nie od
oby wa te li Re pu b li ki Cze skiej za le ży, w ja kim sto p niu umo ż li wią
oni cu dzo zie m com in te gra cję w no wym śro do wi sku.

Tłuma czyła Jo an na Le sz czy ń ska
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Ka rel KAMIŠ

Ústí nad La bem

Wy ko rzy sta nie bi lin gwi z mu w na ucza niu ję zy ka 
cze skie go w cze skiej szko le pod sta wo wej

1. Wstęp

Bohe mi sty cz ne przy go to wa nie stu den tów kie run ków peda go -
gi cz nych, ukie run ko wa ne na na ukę cze skie go ję zy ka lite ra c kie go
w wie lona ro do wej i wie loku ltu ro wej szko le pod sta wo wej, po win -
no uw z ględ niać po do bie ń stwa i ró ż ni ce ist niejące za rów no w sy -
ste mach ję zy ków li te ra c kich, jak i w za kre sie ich fun kcjo no wa nia.
W tra kcie przy go to wa nia stu den tów po win no się ta k że po rów ny -
wać całościową sy tu a cję ję zy kową, skład i cha ra kter no r my, ko dy -
fi ka cję, dy fe ren cjacją sty lową itp. To umo ż li wi przyszłym na uczy -
cie lom wy ko rzy sta nie w pro ce sie dy da kty cz nym bi lin gwi z mu
ucz niów, po chodzących z hi sto ry cz nych mnie j szo ści na ro do wych
czy ro dzin cu dzo zie m ców (imi gran tów), uczę sz czających do
szkoły z ję zy kiem cze skim ja ko wykłado wym, któ ry jed nak nie
mu si być ich ję zy kiem oj czy stym.

W wa run kach Re pu b li ki Cze skiej zja wi sko bi lin gwi z mu wy -
stę pu je w przy pa d ku mnie j szo ści słowa c kiej – ję zyk oj czy sty to ję -
zyk słowa cki (obe j mującej 315 ty się cy oby wa te li Re pu b li ki Cze -
skiej), mnie j szo ści pol skiej – ję zyk pol ski (obe j mującej 59 ty się cy
oby wa te li Re pu b li ki Cze skiej), mnie j szo ści nie mie c kiej – ję zyk
nie mie cki (obe j mującej 49 ty się cy oby wa te li Re pu b li ki Cze skiej),
mnie j szo ści ro m skiej – ję zyk ro m ski (za któ rym opowiedziało się
33 ty siące oby wa te li Re pu b li ki Cze skiej), mnie j szo ści wę gie r skiej
– ję zyk wę gie r ski (obe j mującej 20 ty się cy oby wa te li Re pu b li ki
Cze skiej), mnie j szo ści ukra i ń skiej – ję zyk ukra i ń ski (obe j mującej

18 ty się cy oby wa te li Re pu b li ki Cze skiej), mnie j szo ści greckiej –
ję zyk gre cki (obe j mującej 3,4 ty siąca oby wa te li Re pu b li ki Cze -
skiej). Ponad to cho dzi je sz cze o zja wi sko bi lin gwi z mu, dla któ re -
go dru gim ję zy kiem jest ję zyk an gie l ski ewen tu a l nie in ne ję zy ki
po zo stałych mnie j szo ści na ro do wych, żyjących na zie miach Re -
pu b li ki Cze skiej (ję zyk chi ń ski, ja po ń ski, wie t na m ski i in ne), z ję -
zy kiem oj czy stym in nym niż (li te ra cki lub nie li te ra cki fle ksy j ny)
ję zyk cze ski.

W Re pu b li ce Cze skiej są uży wa ne ję zy ki mające wspó l ne po -
cho dze nie z ję zy kiem cze skim (ję zy ki słowia ń skie), jak i te, któ re
na leżą do od mien nych ro dzin ję zy ko wych (w po rów na niu z ję zy -
kiem cze skim zu pełnie od mien ne pod wzglę dem typo lo gi cz nym,
kultu rowo- geogra ficz nym, jak i ling wi sty cz nym). Dążąc do wza -
je mne go po ro zu mie nia, po win no po sia dać się pewną orien ta cję
w dźwię ko wej, gra fi cz nej, le ksy ka l nej, gra ma ty cz nej i sty li sty cz -
nej bu do wie ję zy ków mnie j szo ści na ro do wych lub cu dzo zie m ców
(imi gran tów), żyjących na te re nie Re pu b li ki Cze skiej. Dla te go
w trakcie ling wi sty czne go przy go to wa nia stu den tów na kie run -
kach peda go gi cz nych po win ni śmy przed sta wić kon fron taty w ny,
języ koz na w czy opis tych ję zy ków i wska zać mo ż li wość wy ko rzy -
sta nia bi lin gwi z mu pod czas na uki w szko le pod sta wo wej całych
społecz no ści, jak i po szcze gó l nych oby wa te li. 

2. Śro do wi sko wie lona ro do we a bi lin g wizm użyt ko w ni ków języka
cze skie go

Bi lin g wizm mo ż na zdefi niować ja ko akty w ne posługi wa nie się 
dwo ma (na tu ral ny mi) ję zy ka mi (za zwy czaj jest to ję zyk oj czy sty i
je den ję zyk ob cy, np. ję zyk cze ski i słowa cki) przez społecz ność
al bo jednostkę (np. Cze cha mó wiące go na Słowa cji ję zy kiem
słowa c kim lub Słowa ka posługujące go się ję zy kiem cze skim w
Cze chach, na Mo ra wach czy na Śląsku).  Mó wi się wte dy o akty w -
nej dwu języ ko wo ści lub dwu języ cz no ści śro do wi ska (np. Re pu b -
li ka Cze chosłowa cka) i jed no stek, żyjących i po ro zu mie wających
się w nim (tj. Cze chów i Słowa ków ko mu ni kujących się według
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po trze by ję zy kiem ob cym, tj. na ro do wym i państwowym ję zy kiem 
dru gie go na ro du), a ta k że tych jed no stek grup na ro do wych Re pu -
bli ki Cze skiej, któ re po ro zu mie wają się ję zy kiem oj czy stym i ob -
cym – cze skim. Przy wykorzystywa niu bi lin gwi z mu w na uce cze -
skie go ję zy ka lite ra c kie go w szko le cze skiej, uwzględniającej ró ż -
ne ję zy ki oj czy ste, w tym ję zy ki ucz niów z mnie j szo ści na ro do -
wych, uczę sz czających do niej, nakeży okre ślić komu nika cy j ne
spe ktrum Re pu b li ki Cze skiej i ję zy ki je tworzące.

Je śli chce my w ra mach bi lin gwi z mu de fi nio wać ję zyk oj czy -
sty, tworzący za zwy czaj pod sta wę bi lin gwi z mu da nej jednostki,
mu si my rozpocząć od te r mi nu ję zyk na tu ra l ny. Po ję cie to mo że my
zde fi nio wać ja ko zbiór śro d ków zna ko wych, służących poro zu -
mie wa niu się i my śle niu. Je go hi sto ry cz nym twórcą i no si cie lem
jest jednostka i okre ślo na gru pa społecz na. To zna czy, że ję zyk na -
tu ra l ny po wsta wał w dłuż szym cza sie ja ko śro dek ko mu ni ka cji
mię dzy lu dz kiej początko wo w spo sób bez po śred ni (od po wied ni
do cza su i sy tu a cji ży cio wej), pó ź niej po śred nio przez ró ż ne sym -
bo le (np. pi s mo), za po mocą któ rych in fo r ma cje mogły być prze -
ka zy wa ne bez wzglę du na czas (z po ko le nia na po ko le nia). Pod sta -
wową formą ko mu ni ka cji mię dzy lu dz kiej była na początku jej
powsta nia sta r sza fo r ma nie wer ba l na; na niej ewo lu cy j nie na wa r -
stwiła się fo r ma młod sza – słow na, ewen tu a l nie ko mu ni ka cja ro -
zu mie nia po za zmysłowe go (np. te le pa tia). 

Ję zyk oj czy sty mo ż na de fi nio wać z onto gene tycz ne go pun ktu
wi dze nia ja ko czyn ność mó wie nia prze bie gającą we wcze s nym
dzie ci ń stwie, kie dy dzie c ko początko wo przy swa ja zdo l ność ko -
mu ni ka cji wer ba l nej.

3. Bio ling wisty cz ny sto su nek do języka (oj czy ste go)

Wy da je się, że ży cie psy chi cz ne człowie ka mo ż na de fi nio wać
ja ko działal ność dzie siątek mi liar dów ne u ro nów, któ re ko mu ni -
kują się mię dzy sobą im pu l sa mi, za po mocą włókien, tworzących
z ne u ro nów złożo ne ob wo dy i sia t ki. Wszy stkie fun kcje psy chi cz -
ne człowie ka są kon tro lo wa ne przez ko rę mó z gową. Fun kcje pro -

ce sów ne r wo wych i psy chi cz nych są wy ni kiem trans fo r ma cji bo -
dź ców sen so ry cz nych i pro ce sów my ślo wych na im pu l sy, prze bie -
gające mię dzy ne u ro na mi. Dzie je się tak prze de wszy stkim w obie -
gu ko ry mó z go wej. Pe wien wzo rzec na gro ma dzo nych ru chów
prze bie ga mię dzy ta la mem a korą mó z gową, prze nosząc in fo r ma -
cje mię dzy mnó stwem ró ż nych cen trów ana li ty cz nych. Po wtó rze -
nie ru chów mię dzy ryt mi cz ny mi gene ra to ra mi i ko lu mna mi ko ry
mó z go wej służy szu ka niu od po wied nich mo to ry cz nych od po wie -
dzi.  Je śli się owe ru chy za trzy ma, mo że dojść do za ha mo wa nia
pro ce sów ne r wo wych i umysłowych (człowiek bę dzie po zba wio -
ny świa do mo ści, nie bę dzie w sta nie od dy chać, po ru szać się i mó -
wić). Przykłado wo po zaży ciu (nie któ rych) na rko ty ków po ja wiają
się ilo ścio we i ja ko ścio we zmia ny wzo r ca wyłado wa nia ne u ro -
nów; mogą wte dy nastąpić ha lu cy na cje i za cho wa nia psy cho ty cz -
ne. Ta k że pod czas na rko zy zmie nia się za sad ni czo akty w ność fal
mó z go wych (ele ktro ence falo gram), po miar EEG zmie nia się ta k że 
w za le ż no ści od za ba r wie nia emo cjo nal ne go słowa itp. 

Zmia ny w czu wa niu i zmysłowo ści, obu fun kcji stru ktur pnia
i ko ry mó z go wej, są wy ni kiem akty w no ści sy ste mu ko ry mó z go -
wej, któ ry mo że my śle dzić za po mocą EEG, je go od czyt umo ż li -
wia po zna nie gry im pu l sów, a ta k że pro ce sów psy chi cz nych.

Z pun ktu wi dze nia ana to mii i neu rofi zjo lo gii ośro dek mo wy
(w naj ogól nie j szym te go słowa zna cze niu) jest umie js co wio ny
w jed nej półku li mó z go wej, za zwy czaj le wej, do mi nującej. W tej
do mi nującej półku li ist nie je ante ro-po ste rial na po la ry za cja, np.
upo śle dzenie w prze dniej czę ści usz ka dza mo to ry cz ne oz na ki mo -
wy, na to miast w ty l nej czę ści – zmysłowe wy ra ża nie mo wy. 

Ośro dek fi zjo logi cz nej pod sta wy mo wy (obe j mującej słysze -
nie, wy ma wia nie i ar ty ku la cję) nie jest umie sz czo ny ty l ko w jed nej 
półku li, cho ciaż na wy ższym po zio mie or ga ni za cji mo wa w wię -
kszo ści jest prze no szo na na jedną stro nę – do le wej półku li. Ist nie -
je jed nak jed no cze s ny stan late ra li za cji obu półkul, aż po do mi na -
cję pra wej. 
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Na le ży przy pu sz czać, że do pe w ne go wie ku dzie cka (około 5–6 
ro k ży cia) obie półku le roz wi jają się rów no cze ś nie, o je że li cho dzi
o ko m pe ten cje ję zy ko we. W tym okre sie jed na z półkul, zwy kle le -
wa, sta je się do mi nującą (je że li cho dzi o przy go to wa nie ję zy ko we) 
ze wzglę du na szy b szy roz wój neu rolo gi cz ny. Pra wa półku la zaś
za cho wu je go to wość do ro zu mie nia mo wy (jej me lo dii). W tym
okre sie dzie c ko ma zdo l ność ucze nia się dru gie go, a na wet trze cie -
go ję zy ka, je że li ty l ko wy ra sta w dwu- lub wie loję zy cz nym śro do -
wi sku.

Z onto logi cz ne go pun ktu wi dze nia bie rze się pod uwa gę refle -
ksolo gi cz ne po ję cie on to ge ne zy mo wy. U dzie ci na le ży wy ró ż nić
dwa sta dia roz wo ju mo wy: w c z e  s  n e  s t a  d i a  r o z  w o  j u
m o  w y  i  s t a  d i a  r o z  w o  j u  m o  w y  w ł a ś c i  w e j  n a  p o  -
z i o m i e  w y  ż s z y c h  c z y n  n o  ś c i  n e  r  w o  w y c h.

W c z e  s  n e  s t a  d i a  r o z  w o  j u  m o  w y  obe j mują:

I. In styn kto w ne wy ra ża nie na po zio mie ni ż szych czyn no ści ne r -
wo wych:
1. stadium krzyku,
2. stadium krzyku z za ba r wie niem uczu cio wym,
3. stadium ga wo rze nia na śla dow cze go.

II. Odbicie na śla do w cze na po zio mie formy po śred niej między
niższą a wyższą czyn no ścią nerwową:
4. stadium ga wo rze nia na śla dow cze go,
5. stadium na śla do wa nia.

III. Czyn ni ki mo du la cyj ne na po zio mie formy po śred niej między
niższą a wyższą czyn no ścią nerwową:
6. Czyn ni ki mo du la cyj ne jako wstępna faza mó wie nia.

S t a  d i a  r o z  w o  j u  m o  w y  w ł a ś c i w e j  n a  p o  z i o  -
m i e  w y  ż s z y c h  c z y n  n o  ś c i  n e  r  w o  w y c h  obe j mują:

IV. Czynność pierwszą, układy sygnałów:
7. stadium ro zu mie nia,
8. stadium emo cjo na l nie wo lun ta r ne,
9. stadium od twa rza nia sko ja rzeń.

V. Formę po śred nią między czyn no ścią pierwszą a drugą:
10. upo wsze ch nie nie trans fe ru.

VI. Czynność drugą, układy sygnałów:
11. stadium lo gi cz ne go po j mo wa nia,
12. stadium inte lektu ali za cji mowy.

W świe t le przy to czo ne go poglądu, do tyczące go on to ge ne zy
mo wy dzie cka, jest oczy wi ste, że dzie c ko we wcze s nym dzie ci ń -
stwie po zna je świat ze w nę trz ny i we wnę trz ny, początko wo bez po -
śred nio (tj. wzro kiem, słuchem i do ty kiem), ale bar dzo wcze ś nie
owo po zna nie jest kie ro wa ne w stro nę uspołecz nie nia i słow ne go
wy ra ża nia. Opa no wa nie więc ję zy ka oj czy ste go, z do sta te cz nie
roz wi niętą zdo l no ścią je go akty w ne go uży wa nia je sz cze przed
roz po czę ciem uczę sz cza nia do szkoły, jest wa ż nym wstę pem do
uzy ski wa nia do brych wy ni ków w na uce szko l nej.

Dzie c ko we wcze s nym dzie ci ń stwie i pó ź niej, w wie ku przed -
szko l nym, po zna je ota czający je świat i uczy się go w ra mach
uspołecz nia nia i słow ne go wy ra żeania za po śred ni c twem po jęć.
Prze cho dzi sta dia przy swa ja nia so bie ję zy ka oj czy ste go za rów no
w wa r stwie „po ję cio wa nia” ję zy ko we go (tj. w wa r stwie se mio ty ki
pod czas przy swa ja nia słow ni c twa ję zy ka oj czy ste go i je go two rze -
nia – uży wa nie dzie cię cych neo lo gi z mów), jak i gra maty cz ne go
pod czas przy swa ja nia czę ści mo wy i ich ka te go rii ty po wych dla
da ne go ję zy ka (na tu ral ne go). My śle nie po ję cio we (ukie run ko wa -
ne na ope ra cje logi czno- myśle nio we) mo że ta k że fun kcjo no wać
nie za le ż nie od wy ra ża nia słow ne go, ale ni g dy nie osiągnęłoby
swe go po zio mu, gdy by nie było fazą wstępną mo wy i nie służyło
lu dziom do ko mu ni ka cji.

We wcze s nym dzie ci ń stwie i wie ku przed szko l nym za sób le -
ksy ka l ny dzie cka roz sze rza się wraz z roz wo jem po zna nia. W wie -
ku trzech lat indy widu a l ny za sób słów dzie cka wy no si około ty siąc 
(obe j mu je le kse my oz na czające przed mio ty i zja wi ska, któ re dzie -
c ko bez po śred nio ob se r wu je), w wie ku sze ściu lat dzie c ko uży wa
już trzech ty się cy wy ra zów.
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We wcze s nym dzie ci ń stwie i wie ku przed szko l nym do cho dzi
do wy ra ź nych zmian w słow ni ku dzie cka (obok rze czo w ni ka i li -
cze b ni ka wy ró ż nia się przy mio t nik, przysłówek, a ta k że przy imek
oraz spó j nik, przy by wają wy ra zy na oz na cze nie po jęć pod sta wo -
wych i abs tra kcy j nych, słow nik dzie cka wzbo ga ca się o związki
fra zeo logi cz ne, roz wi ja się sy no ni mi ka). Ten pro ces łączy się w ję -
zy kach fle ksy j nych z na ucza niem gra ma ty ki (za sad mor folo gi cz -
nych i syn ta kty cz nych).

Dzie c ko w tym okre sie wie ko wym za czy na po wo li pa no wać
nad stru kturą słowną za so bów ję zy ka oj czy ste go, tj. uświa da mia
so bie sto sun ki, ist niejące mię dzy po ję cia mi. Cho dzi prze de wszy -
stkim o za le ż ność po mię dzy po ję ciem i je go wy ra że niem, o sto su -
nek słów po kre w nych, a ta k że słów nad rzęd nych, współrzęd nych
i pod rzęd nych, o syno ni mi cz nym i anto ni mi cz nym zna cze niu czy
wy ra ża niu ró ż nych od cie ni zna cze nio wych.  

We wcze s nym dzie ci ń stwie i w wie ku przed szko l nym dzie c ko
opa no wu je cały sy stem gra ma ty cz ny ję zy ka oj czy ste go, ma po -
czu cie wy two rze nia sto sun ków w nim pa nujących i po tra fi je wy -
ko rzy stać w mó wie niu (dia lo gu). Jest udo ku men towa ne w spo sób
onto gene ty cz ny, że opa no wa nie pod staw ję zy ka oj czy ste go ko ń -
czy się około sió d me go ro ku ży cia z tym, że za sób słów roz sze rza
się przez całe ży cie. Przez całe ży cie ta k że mo że my udo sko na lać
wia do mo ści o sy ste mie gra ma ty cz nym ję zy ka oj czy ste go. W wie -
ku przed szko l nym dzie c ko powinno opa no wać pod sta wy po to cz -
nej od mia ny ję zy ka oj czy ste go (np. cze skie dzie ci po toczną od -
mia nę ję zy ka cze skie go) po to, aby przed roz po czę ciem na uki
w szko le pod sta wo wej było zdo l ne wy ra żać się zro zu mia le, w spo -
sób ciągły i popra w ny, za rów no w roz mo wie z do rosłymi, jak i z in -
ny mi dzie ć mi.

4. Deficyt komu nika cy j ny w języku obcym

Ję zyk ob cy w bi lin g walnym śro do wi sku Re pu b li ki Cze skiej
jest ję zy kiem, któ ry członek mnie j szo ści na ro do wej mu si opa no -
wać, by osiągnąć po wo dze nie w poro zu mie wa niu się w społe-

czeństwie wię kszo ścio wym. Cho dzi wyłącz nie o opa no wa nie ję zy ka
cze skie go ja ko ob ce go, za rów no cze sz czy z ny po to cz nej, jak i li te -
rackiej. Cze ska szkoła wy ma ga od swo ich ucz niów, po chodzących
z mnie j szo ści na ro do wych, zna jo mo ści ję zy ka cze skie go lite ra c kie go.

Nie do bór bo dź ców po bu dzających do mó wie nia w ję zy ku
większo ści we wcze s nym dzie ci ń stwie i w wie ku przed szko l nym
u dzie cka po chodzące go z mnie j szo ści na ro do wej po wo du je, że
mo wa wię kszo ści (w tym przy pa d ku cho dzi o ję zyk cze ski) i my -
śle nie w niej w ogó le się nie wy two rzyły lub są nie do sko nałe. Ta -
kie dzie c ko wy ka zu je braki w szko l nych sto sun kach komu nika cy j -
nych i to nie za le ż nie od sto p nia opa no wa nia je go mo wy oj czy stej.
Je śli owo dzie c ko otrzy ma od po wied nie ele men ty wy cho wa nia
przed szko l ne go w ję zy ku cze skim lub w kla sie pie r wszej szkoły
pod sta wo wej, to mo że ów komu nika cy j ny de fi cyt wy rów nać. Je śli 
ta kie ele men ty wy cho wa nia po ja wią się w kla sie dru giej czy je sz -
cze pó ź niej, ów nie do sta tek komu nika cy j ny jest już nie do na pra -
wie nia, po nie waż pro ces opa no wy wa nia ję zy ka ob ce go jest ogra -
ni czo ny bio lo gi cz nie. Fakt ten wy ja ś nia pro ces kwa lifi ko wa nia w
cze skiej szko le pod sta wo wej ucz niów- cudzo ziem ców z ro dzin
imi gran c kich do okre ślo nej kla sy. Przy porządko wy wa nie ucz niów 
na stę pu je nie według sto p nia opa no wa nia przez nich ję zy ka cze -
skie go, ale według ka te go rii wie ko wych, o ile po sia dają oni pod -
sta wową zna jo mość ję zy ka cze skie go.

5. Wy ko rzy sta nie bi lin gw z mu w nauce cze skie go języka lite ra c kie go

W kla sie pie r wszej szkoły pod sta wo wej ucz nio wie za po znają
się z le ksy ka l nym i gra ma ty cz nym zna cze niem słowa. Właści wym 
jest, aby na uczy ciel przy oka zji opa no wy wa nia le ksy kal ne go i gra -
maty cz ne go sy ste mu ję zy ka cze skie go za po z nał ucz niów, po cho-
dzących z mnie j szo ści na ro do wych z podobny mi ka te go ria mi, wy -
stępującymi w ich ję zy kach ojczystych. Przykłado wo w ję zyku
cze skim ka te go rie gra ma ty cz ne od noszą się do od mien nych czę -
ści mowy. Dla te go nie kie dy są okre śla ne ka te go ria mi mor folo -
gicz nymi. 
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Współcze s na cze sz czy z na li te ra cka po sia da osiem ka te go rii
gra ma ty cz nych, któ re dzie ci po znają w kla sie pie r wszej szkoły
pod sta wo wej: ro dzaj rze czo w ni ka (mę ski, że ń ski, ni ja ki), li cz ba
rze czo w ni ka (po je dyn cza, mno ga, szczątko wo pod wó j na), przy pa -
dek rze czo w ni ka (mia no w nik, do pełniacz, ce lo w nik, bie r nik, na -
rzęd nik, mie js co w nik, wołacz), oso ba cza so w ni ka (pie r wsza – na -
da w ca, dru ga – od bio r ca, trze cia – oso ba lub rzecz, o któ rej się mó -
wi), tryb cza so w ni ka (oz na j mujący, roz ka zujący, przy pu sz czają-
cy), czas cza so w ni ka (tera ź nie j szy, przeszły, przyszły), stro na cza -
so w ni ka (czyn na, bie r na), aspekt cza so w ni ka (do ko na ny, nie do ko -
na ny, wie lo kro t ny, jed no kro t ny).

W kla sie pie r wszej szkoły pod sta wo wej jest nie zbęd nym, aby
w od po wied ni spo sób uświa do mić ucz niom isto tę fle ksy j nych ka -
te go rii gra ma ty cz nych, zwłasz cza gdy w kla sie zna j dują się dzie ci, 
któ rych ję zyk oj czy sty na le ży do gru py ję zy ków nie fle ksy j nych.
Na przykład ka te go rię gra ma tyczną li cz by rze czo w ni ka wy ja ś nia
w ję zy ku na tu ra l nym opo zy cja: kon kre t ny szcze gół – abs tra kcy j ny 
zbiór szcze gółów. Pie r wo t nie śro d kiem ję zy ko wym służącym wy -
ja ś nie niu tej opo zy cji był ele ment le ksy ka l ny:  le ksem drze wo jest
okre śle niem szcze gółu – le ksem las oz na cza zbiór szcze gółów (np. 
Mensch ‘człowiek’ – Le u te ‘ludzie’, in fants ‘dziecko’ – li be ri
‘dzieci’ itd.). 

Po wo l na grama tyka li za cja w nie któ rych ję zy kach przeszła
w ekono micz nie j sze wy ja ś nia nie za po mocą śro d ków mor folo gi -
cz nych, czy li słowo twó r czych przy ro stków, z któ rych roz wi nę-
ły się przy ro stki for mo twó r cze (np. dom-0 – do m-y, tj. –0=sg. –
-y=pl.).

* * *

Po wy ższy za rys pro ble ma ty ki wy ko rzy sta nia bi lin gwi z mu
dzie ci mnie j szo ści na ro do wych (czy dzie ci imi gran tów) nie wy -
cze r pu je za gad nie nia. Jest ra czej wpro wa dze niem do zgad nie nia,
bar dzo po mo c ne go w pro ce sie dy da kty cz nym. W przypadku bo -

wiem ję zy ków fle ksy j nych wy da je się uży te cz ne wska za nie naj -
pierw po do bieństw, a następnie ró ż ni ce ist niejących między po -
szcze gól ny mi ka te go riami gra ma ty cz nymi, np. mię dzy ję zy kiem
cze skim a słowa c kim, pol skim czy nie mie c kim lub też fleksją dia -
le któw Ro mów, uży wa nych w śro do wi sku Re pu b li ki Cze skiej
przez romską mnie j szość na ro dową. Po mo że to dzie ciom zro zu -
mieć sy stem gra ma ty cz ny ję zy ka, któ re go przyszło im uczyć się
w no wych wa run kach.

Tłuma czyła Bo że na Szal
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Ma rie ČECHOVÁ, Lu d mi la ZIMOVÁ

Ústí nad Labem

Na ucza nie ję zy ka cze skie go
w gru pie wie lona ro do wej

Przy go to wa nie za wo do we na uczy cie li pra cujących w dzi sie j -
szych cze skich szkołach pod sta wo wych i śred nich było – i do tej
po ry w wię kszo ści jest – plano wa ne z uw z ględ nie niem fa ktu, że
ab so l went bo he mi sty ki bę dzie pra co wał w szko le cze skiej i bę dzie
uczył ucz niów, któ rzy po chodzą z mie js co we go śro do wi ska kul tu -
ro we go, dla któ rych ję zyk cze ski jest ję zy kiem oj czy stym. Tym -
cza sem sta ty sty ki demo gra fi cz ne wska zują na to, że w nie któ rych
re gio nach kra ju ro ś nie (i bę dzie rosła) li cz ba ucz niów, któ rzy do
szkół pod sta wo wych przy chodzą z in ne go kul tu ro we go śro do wi -
ska z wy ra ź nie in ny mi do świa dcze nia mi ży cio wy mi i z in nym ję -
zy kiem oj czy stym. Po wsta je więc no we zja wi sko – ku mi ni ka cja
mul tiet ni cz na w cze skiej szko le pod sta wo wej i śred niej – wcze ś -
niej ty po we je dy nie dla szko ły wy ższej.

W tra kcie pro wa dze nia ba dań w ra mach dwu gran tów („Ko mu -
ni ka cja mul tiet ni cz na w szko le cze skiej” i „Przy go to wa nie na -
uczy cie li ję zy ka cze skie go w północno - za chod nich Cze chach do
pra cy z dzie ć mi mnie j szo ści na ro do wych i imi gran tów, kształce -
nie ich w ję zy ku cze skim”), skie ro wa nych na ko mu ni ka cję mu l ti-
et niczną, ze spół ba da w czy opi sał i przed sta wił na ma pie aktu a l ny
stan imi gran tów i mnie j szo ści et ni cz nych w re gio nie północ mo-
 za chod nim Re pu b li ki Cze skiej. Ma pa ta wska zu je na po trze bę da l -
sze go kształce nia na uczy cie li i zmia nę w kształce niu stu den tów
bo he mi sty ki, aby mo gli oni po ra dzić so bie ze zja wi skiem wielo -
naro do wo ści w swo im śro do wi sku, właści wie po kie ro wać pro ce -

sem in te gra cji i edu ka cji ucz niów w cze skiej szko le pod sta wo wej,
zwłasz cza tych, dla któ rych ję zy kiem oj czy stym nie jest ję zyk cze -
ski. W ra mach obu pro je któw prze prowa dzi li śmy an kie tę, ho spi ta -
cje, wy wia dy z na uczy cie la mi i ro dzi ca mi oraz spe cja l ne se mi na -
ria wy ja z do we w szkołach, mających do świa d cze nie w na ucza niu
cu dzo zie m ców.

Z prze prowa dzo nych ba da ń wy ni ka, że ró ż ni ce w spo so bie in -
te gra cji w na ucza niu, jakie wiążą się ze zna jo mo ścią ję zy ka cze -
skie go, są spo wo do wa ne prze de wszy stkim na stę pujący mi czyn ni -
ka mi:

1. W i e k  u c z n i a  – naj bar dziej sprzyjająca dla rozwoju założeń
komu nika cy j nych jest sy tu a cja, w której dziecko z mnie j szo ści
na ro do wej włącza się do wy cho wa nia insty tucjo nal ne go już
w wieku przed szko l nym albo ma cze skie go opie ku na, ewen tu a l -
nie przy naj mniej obraca się w grupie dzieci mówiących po
czesku.

2. M o  t y  w a  c j a  u c z n i a  d o  n a u k i  – rodziny z po zy ty w nym
na sta wie niem do zdo by wa nia wykształcenia przez ich dzieci,
które mają zamiar zostać na stale w Czechach albo przy naj mniej 
prze by wać przez dłuższy czas, zapewniają swym dzieciom –
zgodnie moż li wo ścia mi – czeskie opie kun ki i pry wa t ne płatne
dokształcanie, in te re sują się ich nie powo dze nia mi czy po wo -
dze nia mi w szkole czeskiej, ich ucze st ni c twem w za ję ciach
poza le kcy j nych czy w życiu po za szko l nym; rodziny te nawią-
zują ko le że ń skie i pra co w ni cze kon ta kty ze śro do wi skiem
czeskim, nie zamykając się w kręgu ro dzin nym czy w kręgu
swej mnie j szo ści na ro do wej.

3. O k r e s  p o b y t u  u c z n i a  w  c z e s k i m  ś r o  d o  w i  s k u
p r z e d  p ó  j  ś c i e m  d o  s z k o ł y  c z e s k i e j  –  wiele zależy
od tego, czy uczeń od uro dze nia po ro zu mie wa się innym ję zy -
kiem oj czy stym niż czeski, żyjąc na ziemiach Re pu b li ki
Czeskiej (np. czy jest członkiem jednej z mnie j szo ści na ro do -
wych, prze by wających stale na te re nach Re pu b li ki Czeskiej),
albo czy dopiero co przybył ze swą rodziną do Czech (np. Ro sja -
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nie, Ukra i ń cy, Rumunii, Wiet na m czy cy, Chi ń czy cy i inni); do
pe w ne go stopnia swoistą grupę tworzą dzieci re pa trio wa nych
rodzin czeskich; wiele z nich posługuje się ję zy kiem czeskim
przy naj mniej w stopniu pod sta wo wym; według badań, po twier -
dzo nych także wy po wie dzia mi do świa d czo nych pe da go gów
pracujących w północno - za chod nich szkołach czeskich,
osiągnięcie pod sta wo we go poziomu komu nika cyj ne go w języ-
ku czeskim wymaga co najmniej dwóch lat pobytu w czeskim
śro do wi sku, połączonego z udziałem we wstę p nym kursie przy -
goto wa w czym do roz po czę cia nauki w czeskiej szkole pod sta -
wo wej. 

4. J ę z y k  o j  c z y  s t y  u c z n i a  – naj mnie j sze bariery komu -
nika cy j ne wy stę pują u dzieci z ję zy kiem oj czy stym, należącym
do rodziny języków słowia ń skich (w tej grupie przodują – oczy -
wi ście – Słowacy) oraz u dzieci, które są niesłowia ń skie go po -
cho dze nia, ale opanowały jeden z języków słowia ń skich (np.
Or mia nie – język ro sy j ski, Al ba ń czy cy – język serbski itp.).

5. Z n a  j o  m o ś ć  k o d u  k o m u  n i k a  c y j  n e  g o  w s p ó  l  n e  -
g o  d l a  u c z n i a  i  n a  u c z y  c i e  l a  – współcześnie coraz
isto t nie j sze jest, aby na uczy ciel władał również ję zy kiem an gie -
l skim i/lub ro sy j skim; wówczas jeśli obie strony chcą nawiązać
ko mu ni ka cję, mogą się w początkowej fazie po ro zu mie wać
w jednym z tych języków; obecnie jednak w wię kszo ści przy pa -
d ków tak nie jest, brakuje języ ka-po śred ni ka.

6. W z o r c e  k u  l  t u  r o  w e  u c z n i a  – ad ap ta cję ucz nia- cudzo -
ziem ca do wa run ków ko mu ni ka cji w języku czeskim i nauki
w szkole czeskiej utrudnia nie tylko nie zna jo mość języka świa -
to we go czy cze skie go, ale często także od mien ny wzorzec ku l -
tu ro wy za cho wa nia oraz inny system szkolny, do którego
ucz nio wie przy wy kli, o ile w ogóle uczę sz cza li do szkoły
w swej oj czy ź nie. 

Cze skie szkoły pod sta wo we pro wadzą na ukę cu dzo zie m ców
w gru pach et ni cz nie mie sza nych w ró ż ny spo sób. Szkoły, w któ -
rych ta kich dzie ci jest mało al bo któ re mają za pe w nioną świa domą 

i od po wied nią opie kę nad ty mi dzie ć mi ze strony ich ro dzi ców,
uwa żają ten pro blem za mało isto t ny al bo w ogó le go nie do strze -
gają. Na to miast po zo stałe szkoły muszą szy b ko re a go wać, po nie -
waż po ja wiają się po wa ż ne pro ble my pod czas na ucza nia dzie -
ci-cu dzo ziem ców, wy ma gające bez względ ne go roz wiąza nia, aby
za pe w nić pra widłowy pro ces dy da kty cz ny dla wszy stkich ucz -
niów da nej kla sy. Z te go wzglę du właś nie w sto sun ku do ucz niów
po cho dze nia obco języ cz ne go jest wa ż ne, aby na uczy cie le wszy -
stkich przed mio tów (nie ty l ko ję zy ka cze skie go) po tra fi li usta lić
i roz wi jać sto pień ich ko m pe ten cji komu nika cy j nej i per fo r man cji, 
w pie r wszym rzę dzie wy po wie dzi ust nej i pod staw komu ni ko wa -
nia. Szkoły jed nak muszą li czyć prze de wszy stkim na swo je do -
świa d cze nia i pre dy spo zy cje oraz akty w ność na uczy cie li. W ten
spo sób wpra w dzie zdo by wają bo ga te do świa d cze nia w na ucza niu
cu dzo zie m ców ró ż nych na ro do wo ści, ale za wsze muszą so bie ra -
dzić sa me. Nie ist nie je bo wiem je den określony sy stem na ucza nia
(ja kie goko l wiek przed mio tu) ucz niów w ró ż nym wie ku i ró ż ne go
po cho dze nia ję zy ko we go, któ rzy nie rza d ko roz po czy nają na ukę
w cze skiej szko le pod sta wo wej w kla sie wy ższej (nie w kla sie
pier wszej), czę sto tra fiając do niej już w tra kcie ro ku szko l ne go.

Roz porządze nia Mi ni ste r stwa Szko l ni c twa, Młod zie ży i Ku l tu -
ry Fi zy cz nej (MŠMT) dla szkół pod sta wo wych i śred nich są bar -
dzo ogó l ne, a uwa ga w nich jest skie ro wa na na spra wy admi ni stra -
cyj ne, nie na me to dy kę przed mio tową. W związku z tym szkoły
ba zują na włas nych do świa d cze niach. Jak dotąd naj wię ksze do -
świa d cze nia dyda ktycz no-wy chowaw cze w na ucza niu cu dzo zie -
m ców w gru pach et ni cz nie mie sza nych mają szkoły pod sta wo we,
któ rych sie dzi by zna j dują się bli sko ośro d ków cza so we go po by tu
dla ucho dź ców (np. Szkoła Pod sta wo wa w Bělej pod Bezdězem,
Szkoła Pod sta wo wa w Bílinie), oraz szkoły dla ucz niów mnie j szo -
ści na ro do wych w Cze chach (np. Szkoła Pod sta wo wa w Ústí nad
Łabą czy Szkoła Pod sta wo wa w Děčínie).

Jak już wcze ś niej wspo mnie li śmy, wię kszość pe da go gów jest
zda na na włas ne zdo l no ści i do świa d cze nia, dla te go wy my ślają oni 
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ró ż ne – nie za wsze sku te cz ne – spo so by na ucza nia i spra w dzają
ich efe kty w ność, uczą się na swo ich błędach. W dy da kty ce dają
oni pie r wsze ń stwo me to dzie ob se r wa cji, uży wają ilu stro wa nych
en cy klo pe dii, obco ję zy cz nych słow ni ków, włas no rę cz nie przy go -
to wują po mo ce na uko we, o sku te cz no ści któ rych są prze ko na ni,
a któ re mogą być po mocne im w na uce cu dzo zie m ców. Ko rzy stają
rów nież z po mo cy śro d ków au dio wizu al nych, fo to gra fii, ilu stra cji, 
kładą na cisk na mó wie nie. Nie oce niają wy po wie dzi pi se mnych
swo ich ucz niów, to odkładają na pó ź niej (nie kie dy na wet na dwa
la ta). Są bar dzo cie r p li wi, tole ran cy j ni i go to wi do po świę ceń. Le -
kto rzy ci or ga ni zują swym ucz niom do da t ko we le kcje ję zy ka cze -
skie go. Do uczają ich po to, że by ucz nio wie szy b ciej i spra w niej
włączy li się w pro ces dy da kty cz ny wszy stkich przed mio tów, nie
ty l ko ję zy ka cze skie go.

Sto su nek na uczy cie li i szkół do cu dzo zie m ców ró ż ni się, cza sa -
mi by wają skra j ne przypadki: jed ni kładą na cisk na spe cy fi kę cu -
dzo zie m ców i wy ko rzy stują w na uce wia do mo ści o ich kra ju, ję zy -
ku i ku l tu rze, in ni od wro t nie, ra czej ją tłumią. Jed nak wszy s cy są
zgod ni co do te go, że trze ba z ty mi ucz nia mi pra co wać indy widu a -
l nie i z dużą dozą wra ż li wo ści. Roz wiąza nie sta no wi op ty ma l ne
połącze nie tych dwóch po dejść. Dla te go wie lu na uczy cie li świa -
do mie dąży do te go, aby cu dzo zie m cy jak naj wcze ś niej zo sta li
włącze ni i sa mi włączy li się w ży cie społecz no ści kla so wej. Wspo -
ma gają więc pro ces na wiązy wa nia i utrwa la nia przy ja ź ni, tak jak
jest to na przykład w Szko le Pod sta wo wej w Bělej pod Bezdězem.

Do świa d cze nia na uczy cie li szkół, w któ rych uczą się dzie ci
z grup et ni cz nie mie sza nych, wska zują na to, że ko nie cz ne jest
uko ń cze nie przez ucz niów- cudzo ziem ców in ten sy w nych ku r sów
wstę p nych ję zy ka cze skie go (przed pó j ściem do szkoły cze skiej).
Ta ki kurs zwy kle kończą dzie ci w ośro d ku cza so we go po by tu dla
ucho dź ców. In ne dzie ci zwy kle ta kiej szan sy nie mają. Jest to spo -
wo do wa ne z jed nej stro ny tym, że dzie ci te żyją z re guły w ró ż nych 
re gio nach kra ju, z dru giej stro ny zaś – bra kiem re a kcji ze stro ny
pa ń stwo wych i nie pa ń stwo wych in sty tu cji edu ka cy j nych. Pe w -

nym roz wiąza niem byłoby wyko rzy sta nie dla ce lów ad ap ta cji ję -
zy ko wej cu dzo zie m ców tzw. wstę p nych ro cz ni ków, któ re były
prze zna czo ne prze de wszy stkim dla Ro mów. Ich pro gram jed nak
mu siałby być od po wie d nio zmie nio ny i zaad ap to wa ny do no wych
wa run ków.

Uko ń cze nie wstę p ne go ku r su ję zy ka cze skie go dla cu dzo zie m -
ców umo ż li wia ucz niom ro zu mie nie pod sta wo wych wska zó wek
na uczy cie li, co da je szan sę sto p nio we go włącza nia się przez nich
w pro ces dy da kty cz ny szkoły (we wszy stkich na ucza nych przed -
mio tach), a ta k że właściwą  ko mu ni ka cję w ję zy ku cze skim w pro -
s tych sy tu a cjach ży cia co dzien ne go. Czę ścią takie go ku r su przy -
goto waw cze go powinno być rów nież po zna nie za sad za cho wa nia
się w szko le (np. zmia na obu wia, stołowa nie i in ne), ży cia cze skiej
ro dzi ny w mie ście i na wsi, po zna nie cze skiej przy ro dy i ku l tu ry.
Do te go po trze b ne są no we pod rę cz ni ki do na uki ję zy ka cze skie go, 
po nie waż te ksty i za da nia w doty ch cza so wych pod rę cz ni kach,
prze zna czo nych dla szkół pod sta wo wych i śred nich, nie biorą pod
uwa gę ad re sa ta ob ce go po cho dze nia.

Na sze ba da nia po ka zały, że ta ki stan jest ra czej ide alną niż re -
alną sy tu acją. Zwy kle bo wiem ucz nio wie przy chodzą do szkoły
bez ele men tar ne go przy go to wa nia ję zy ko we go. W nie któ rych szko- 
łach podstawowych do ty czy to na wet ucz niów klas V–VIII. To
zna czy, że ci ucz nio wie po roz po czę ciu na uki w szko le cze skiej
prze ży wają wie l ki stres i szok komu nika cy j ny. Pra ca z ta kim ucz -
niem nie zwykl e ob ciąża na uczy cie la pod czas je go przy go to wań do 
za jęć dy da kty cz nych, szcze gó l nie w przypadku, kie dy li cz ba cu -
dzo zie m ców w kla sie jest zna cz na. Na uczy cie le stwier dzają, że
w 20–25-o so bo wej kla sie nie po win no być wię cej niż czte rech cu -
dzo zie m ców, aby jed no cze ś nie nie doszło do na ru sze nia pro ce su
dyda kty cz ne go całej kla sy (w tym cze skich ucz niów).

Opa no wa nie ję zy ka cze skie go jest wa run kiem ko nie cz nym
i nie zbęd nym do opa no wa nia ma te riału in nych przed mio tów.
Uczeń, któ ry nie jest zdo l ny do spra w nego po ro zu mie wania się
w ję zy ku wykłado wym, ma trud no ści nie ty l ko pod czas le kcji ję -
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zy ka cze skie go, ale i na le kcjach in nych przed mio tów. Ba rie ra ję -
zy ko wa utrud nia ta k że je go fun kcjo no wa nie w społecze ń stwie.

Na uczy cie le szkoły pod sta wo wej bez wzglę du na to, ja kie mają 
kwa li fi ka cje peda go gi cz ne, po win ni po sia dać pod sta wo we in fo r -
ma cje o spe cy fi ce na uki swo je go przed mio tu w kla sie wie lona ro -
do wej. Po win ni oni umieć pra co wać ta k że z ucz nia mi w gru pach
w opa r ciu o za sa dy fun kcjo no wa nia szkół z małą ilo ścią klas, tj.
zmie niać bez po śred nie i nie bez po śred nie me to dy kie ro wa nia
grupą, me to dy fron to we, gru po we, włącze nie z pracą in dy wi du -
alną z ucz niem.

Pra ca z grupą wie lo na ro dową i przy goto wy wa nie się na uczy -
cie la do dy da kty ki są niepo równy wa l nie trud nie j sze niż pra ca
w gru pie jed no rod nej. Pro b le my na ucza nia dzie ci imi gran tów i dzie- 
ci po chodzących z ro dzin mnie j szo ści na ro do wych na le ży roz wią-
zać sy ste mo wo. Win ny więc iść za tym od po wied nie roz porządze -
nia Mi ni ste r stwa Szko l ni c twa, Młod zie ży i Ku l tu ry Fi zy cz nej do -
tyczące opra co wa nia spe cja l nych pro gra mów dy da kty cz nych i stu -
dy j nych, wy ko rzy stujące do świa d cze nia pe da go gów już uczących
ta kie gru py. Win no się rów nież wpro wa dzić za ję cia po dyp lo mo we 
dla na uczy cie li wszy stkich przed mio tów szkół pod sta wo wych
i śred nich, uw z ględ niające po wyższą pro ble ma ty kę.

Tłuma czyła Iwo na Otrę bo wicz
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R E C E N Z J E,  O M Ó W I E N I A,  N O T Y

Ivo Harák, Ne po pulární li te ra tu ra, 
Ústí nad La bem 1999, 220 s. 

Książka Iva Haráka za ty tułowa na Nepopulární li te ra tu ra zo stała wy da na
w 1999 ro ku przez Uni we r sy tet w Ústí nad Łabą. Całość zbio ru two rzy ki l ka dzie -
siąt szki ców kry ty cz nych do tyczących cze skiej li te ra tu ry dwu dzie sto wiecz nej.
Wię kszość z prac, wchodzących w skład książki, zo stała wcze ś niej opub li ko wa na 
w la tach dzie wię ć dzie siątych w ma te riałach pokon feren cy j nych (np. Populární
li te ra tu ra v české a slovenské kultuře po roce 1945) oraz po pular nych cza so pi s -
mach kryty cznoli tera c kich („Obratník”, „Literární no vi ny”, „Dokořán”, „Akord”,
„Host” itd.).

Au tor, pra co w nik uni wer sy te cki, za j mujący się czeską li te ra turą naj nowszą,
zdra dza zain tere so wa nie twó r czo ścią mało znaną, ze pch niętą na ma r gi nes li te ra -
tu ry ofi cja l nie akce p to wa nej przez pa ń stwo i czy te l ni ków. W osta t nim szki cu
książki Proč je dnes li te ra tu ra »nepopulární«, będącym rów no cze ś nie ar ty kułem
z ro ku 1997 („Dokořán” 3/9, s. 35–36), Harák po da je w spo sób bez po śred ni po -
wo dy nie popu lar no ści „am bi t niej” li te ra tu ry wśród współcze s nych od bio r ców,
a w spo sób po śred ni po wo dy je go zain tere so wa nia właś nie tą li te ra turą. Winą za
od rzu ce nie li te ra tu ry na ob rze ża ku l tu ry, ma so wo roz po wszech nia nej i po -
wszech nie akce p to wa nej, oba r cza on stru ktu rę współcze s ne go świa ta, w któ rym
wsze l kie in fo r ma cje są po da wa ne w ta ki spo sób, że nie muszą pod le gać już indy -
widu a l nej „ob ró b ce my ślo wej”, de szy fra cji. Tym cza sem li te ra tu ra wy ma ga od
czy te l ni ka wy siłku inte le ktua lne go, czę sto au to re fle ksji, a prze de wszy stkim cza -
su. Nie popu la r ność li te ra tu ry wy ni ka z te go, że nie przed sta wia ona rze czy wi sto -
ści ja ko two ru pro ste go i łatwe go w od bio rze w ta ki spo sób, w ja ki jest ona pre -
zen to wa na w me diach. Me dia nie po ma gają w roz po wszech nia niu twó r czo ści li -
te ra c kiej; je śli już mó wi się w nich o no wo po wstającej po ezji czy pro zie, za zwy -
czaj od by wa się to na ma r gi ne sie oma wia nia ży cia sa me go twó r cy. Li te ra tu ra
prze sta je być wa r to ścią samą w so bie, sta je się we współcze s nym świe cie je dy nie
do da t kiem do oso by au to ra. 

Wa r to prze śle dzić, jaką li te ra tu rę prze de wszy stkim uz nał Au tor za tę „nie po -
pu larną”, czy w swym po dzia le kie ro wał się szcze gó l ny mi kry te ria mi. Już przy
pie r wszym, po bie ż nym ze t k nię ciu się z pracą Haráka, rzu ca się w oczy fakt, że
opi sa ni twó r cy to w prze wa żającej li cz bie po eci (prze de wszy stkim mę ż czy ź ni,
opi sa nych ko biet jest sto sun ko wo nie wie le, mię dzy in ny mi: An na Pammerová,

Pa v la Kytlicová, Zde na Salivarová, Ja na Michalcová), mniej jest szki ców oma -
wiających dzieła pro za to r skie, a naj mniej tych, do tyczących kry ty ki histo ryczno -
litera c kiej. Po wód nie popu lar no ści po etów by wa ró ż ny. Czę sto jest nim to, że au -
tor by wał wyłączo ny z ofi cja l ne go obie gu przez ko mu ni styczną wład zę, cen zu ra
nie po zwa lała mu, aż do lat dzie wię ć dzie siątych, włączyć się w ży cie kul tu ra l ne.
Przy mu so we mi l cze nie twó r cy do pro wa dzało do te go, że po wszech nie był on nie -
zna ny lub zna ny był je dy nie wąskie mu gro nu swych przy ja ciół. 

Drugą przy czyną nie popu lar no ści by wało skom pli ko wa nie sty li sty cz ne i stru -
ktu ra l ne nie któ rych utwo rów, do pro wa dzające do te go, że krąg ich czy te l ni ków
by wał bar dzo wąski, a li te ra tu ra sta wała się nie zro zu miała na wet dla do brze wy -
kształco ne go czy te l ni ka. Za rzut nad mie r ne go komp li ko wa nia stru ktu ry wie r sza,
po wie la nia zna nych, a przez to zba nali zo wa nych mo ty wów po ety c kich, nad mie r -
ne go oz da bia nia utwo rów, pię trze nia ciągów me ta for (cza sem zby t nio zin te-
lektuali zo wa nych) czę sto by wa przez Haráka po wta rza ny. W wię kszo ści ana li zo -
wa nych przez sie bie przy pa d ków po da je on źródła in spi ra cji twó r ców, wzo r ce
po ety c kie, do któ rych na wiązy wa li i z któ rych cze r pa li, za czy nając swą li te racką
ka rie rę. Au tor oma wia nej pra cy nie wi dzi w owym in spi ro wa niu się nic złego pod 
wa run kiem, że to mik nie jest kliszą po etycką, sam wno si do li te ra tu ry pe w ne wa r -
to ści, a je go za wa r tość jest no wa to r ska, mi mo na wiązań i alu zji do twó r czo ści in -
nych. 

Ar ty kuły Haráka nie są „la ur ka mi” po świę co ny mi po mi nię tym przez ogół od -
bio r ców li te ra tom. Zwy kle kon cen tru je się on na jed nym to mi ku lub dwóch zbior -
kach, któ re ze sobą po rów nu je; obok za let wy mie nia ich wa dy, któ re ostro ko -
men tu je. Tak jest cho ć by w przy pa d ku mało zna ne go w Cze chach La di s la va No -
váka, któ re mu za rzu ca on nie zro zu miałość, po wstającą pod czas łącze nia kon -
strukcji ekspe rymen ta l nych i awan gar do wych z ele men ta mi tra dycy j ny mi (po e -
zja sur rea li sty czna, będąca za ra zem grą i mająca za an ga żo wać emo cje czy te l ni ka, 
dla te go jest na pi sa na w ta ki spo sób, by cały czas wy ma gać od od bio r cy kon cen -
tra cji i uwa gi), po do b nie rzecz się przed sta wia w przy pa d ku Ma r ti na Ji ro u sa, któ -
re mu Harák sta wia za rzut po wie la nia sie bie sa me go, za my ka nia się w świe cie
swych poglądów, nie uf no ści w sto sun ku do twó r ców, mających cho ć by tro chę in -
ny punkt wi dze nie od nie go sa me go. 

Au tor wy ty ka po etom nie po trze b ne prze sy ca nie wie r szy or na men tyką, czę sto 
po zba wioną świe że go po ety c kie go zna cze nia. Nie akce p tu je ta kie go ję zy ka, któ -
ry do po ezji nie wno si ze sobą nic no we go. Jest w sta nie za akce p to wać wul ga ry z -
my, ję zyk mó wio ny, śmiałe ob ra zy ero ty cz ne, szo kującą me ta fo ry kę, ale pod wa -
run kiem, że tworzą one w kon te k ście utwo ru nową ar ty styczną ja kość. Stąd wy ni -
ka sym pa tia Haráka do twó r ców awan gar do wych, under gro un do wych; w je go
książce po ja wiają się na zwi ska ta kich au to rów jak właś nie Ma r tin Ji ro us (w la -
tach sze ś ć dzie siątych związa ny z ze społem ro c ko wym DG–307, na wiązujący
w po ezji do twó r czo ści Ego na Bon de go), Jo sef To pol (Au tor w zbio rze umie sz cza 
dokładną ana li zę po wie ści To po la pod ty tułem Anděl) czy Ka rel Šebek (dla któ re -
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go li te ra tu ra jest formą eks pe ry men tu nad sobą sa mym, te ra pią, po zwa lającą od -
ciążyć zmę czoną psy chi kę). 

Oprócz na zwisk mało zna nych twó r ców, de biu tujących nie da w no, w la tach
dzie wię ć dzie siątych, na stro nach Nepopulární li te ra tu ry po ja wiają się imio na
zna ne do sko na le, jak cho ć by: Petr Bezruč, Mi lan Kun de ra, Ivan Slavík czy Jo sef
Škvorecký. Jed nak na wet je śli Harák pi sze o nich, ana li zu je ich mniej po pu la r ne
dzieła al bo przy pa tru je im się pod nie co in nym kątem, przy ta czając no we ar gu -
men ty na po twier dze nie swych tez. I tak na przykład ana li zu je po ety cki, soc rea li -
sty cz ny de biut Kun de ry Poslední máj. W tym ten den cy j nym po ema cie Harák sta -
ra się od na leźć mo ty wy i śro d ki eks pre sji, będące pó ź niej pod stawą pro zy Kun de -
ry, skie ro wa nej prze ciw ko wsze l kiej ide o lo gii, wkra czającej w ży cie oso bi ste
człowie ka. Po do b nie za ska kującą me todą posługu je się w od nie sie niu do in nych
zna nych po sta ci cze skiej li te ra tu ry. Książkę J. Škvoreckiego Příběh inenýra
lidských duší po rów nu je z utwo rem żo ny cze skie go pi sa rza pt. Hnůj země, któ ry
po wstał mniej wię cej w tym sa mym cza sie, co Příběh..., rów nież za gra nicą,
w Ka na dzie. Owo ze sta wie nie pro wa dzi do za ska kujących wnio sków, uka zu je
także ró ż ni ce w me to dzie twó r czej i świa to poglądzie małżon ków.

Me to dę zesta wia nia kilku na wiązujących do sie bie te kstów lub te kstów o po -
do bnej te ma ty ce sto su je Harák rów nież w od nie sie niu do opra co wań histo ryczno -
litera c kich bądź bio gra fii po etów. Po przez po rów na nie do strze ga on nie ty l ko po -
do bie ń stwa i ró ż ni ce mię dzy pra ca mi, pisze rów nież o ich wa lo rach ar ty sty cz -
nych, któ re je sz cze bar dziej są wi do cz ne w da nym kon te k ście. Tak jest w przy pa -
d ku oce ny kilku książek do tyczących ży cia i twó r czo ści Ja ku ba Demla. Harák
opi su je pra ce Jiřego Oliča, Alo i sa Pli ch ta, Sta ni s la va Vodički oraz Jo se fa Pen-
čika, uka zując przy oka zji wa dy tych książek: po mi ja nie pe w nych wa ż nych fa któw
z ży cia twó r cy (Olič), prze ocza nie re la cji inter te kstua l nych mię dzy utwo ra mi
Demla i wie r sza mi in nych (Plicht), brak dąże nia do pod su mo wa nia i uo gó l nie nia
(Vodička) czy błędy mery to ry cz ne, wy ni kające z po wie rz chow nej le ktu ry utwo -
rów (Penčík). 

Te ksty do tyczące De mla wska zują na je sz cze je den obiekt zain tere so wa nia
Iva Haráka. Jest nim ze spół twó r ców sku pio nych wo kół miej s co wo ści Ta sov. Ni -
mi za j mu je się Au tor dość dokład nie, na wet ty tuły ar ty kułów świadczą o tym, że
pi sa rze za mie sz kujący ten te ren sta no wią dla nie go zwa r ty ze spół, wpływający na 
sie bie i wza je m nie się in spi rujący. Pi sze więc nie ty l ko o De mlu (Další z Ta sov-
ského okru hu), lecz rów nież o Vodičce, któ re mu po świę ca spo ro mie j s ca (Básník
pró zy Sta ni s lav Vodička), o ko chan ce De mla, pi sa r ce Ky t li co vej, Ja nie Za hrad-
níčku, Ka r olu Švěstce i in nych.

Wię kszość prac Haráka do ty czy po ezji i po etów. Au to ra jed nak nie in te re su je
sa ma treść ana li zo wa nych utwo rów, kon cen tru je się on na wa r szta cie oma wia -
nych twó r ców, prze de wszy stkim wska zu je na ich wzo r ce sty li sty cz ne (na wiązu-
jące bądź do indy widu al ne go twó r cy, bądź do da ne go kie run ku w ogó l e) oraz me -
try cz ne. Odsłania za le ż no ści mię dzy współczesną li te ra turą czeską a po ezją ba ro -

ku (np. po e zja filo zo fi cz na i re li gi j na Ro tr ke la), sur rea li z mem, awan gardą oraz
unde r gro un dem. Zwra ca rów nież baczną uwa gę na kie ru nek, w ja kim ewo lu u je
li te ra cka twó r czość ka ż de go z wy mie nio nych przez sie bie twó r ców. Żaden z to -
mi ków nie jest opi sa ny oddzielnie, Harák umie sz cza go w kon te k ście in nych prac
da ne go au to ra, by móc wska zać, jak się roz wi ja wa r sztat pi sa r ski twó r cy, czy –
od wro t nie – uka zać, że się nie roz wi ja (od cza su po prze dniej pu b li ka cji).

Od dzie lającą się wy ra ź nie gru pę ar ty kułów sta no wią pra ce po ru szające pro -
blem syn tez histo ryczno litera c kich, któ rych na pi sa nie Harák tra ktu je ja ko trud ne
za da nie, wy ma gające wie dzy, zdo l no ści syn te zy i ana li zy, a prze de wszy stkim
umie ję t no ści wy bo ru spo śród ogro mnej ilo ści te kstów i twó r ców. Harák, sam
będący kry ty kiem li te ra c kim, ostro oce nia in nych kry ty ków, po tra fi jed nak obie -
kty w nie wska zać za le ty ich syn tez, a ta k że do ce nić wkład pra cy. W po le mi ce
z tre ścią zbio ru uwag Jun g man na (Do bro druství výkladu) nie zga dza się z umie -
sz cza niem w opra co wa niach obok sie bie twó r ców uta len to wa nych oraz tych
mniej uz do l nio nych, pod czas oma wia nia re cen zji Mi la na Su cho me la (któ re uz na -
je za bar dzo do bre) wy ty ka au to ro wi nie do ce nia nie pe w nych fa któw hi sto ry cz -
nych i prądów li te ra c kich. Po do b nie jest przy oka zji oma wia nia syn te zy Jiřego
Ho le go (Česká li te ra tu ra 4. Od ro ku 1945 do současnosti) czy stu diów kry ty cz -
nych Kratochvíla (Příběhy příběhů), obok wy mie nie nia za let opra co wań, sko -
men to wa nia za wa r to ści, zna j du je się rów nież wy kaz błędów ró ż ne go ty pu, skrzę -
t nie wy no to wa nych przez Haráka.

Nepopulární li te ra tu ra to książka, w któ rej po szcze gó l ne te ksty nie są ze sobą 
po wiąza ne według klu cza chro nolo gicz ne go, ar ty kuły nie są za mie sz czo ne w ta -
kiej ko le j no ści ich pu b li ka cji w cza so pi s mach. Nie ma rów nież szty w ne go po -
działu według ga tun ków, o któ rych mo wa w pra cy. Choć Harák roz po czy na szki -
cem do tyczącym Be e ra, któ ry uro dził się w 1833 ro ku, a ko ń czy pracą po świę -
coną Ja nie Mi cha l co vej, uro dzo nej w 1971 r., po działu według da ty na ro dzin twó -
r cy rów nież szty w no się nie trzy ma. Je dyną pewną cechą, łączącą zbiór w całość,
jest kry te rium „nie popu lar no ści” li te ra tu ry wszy stkich opi sa nych przez Haráka
twó r ców. I właś nie to kry te rium sta no wi o wa r to ści po zna w czej książki, któ ra
ana li zu je fa kty, nie będące po wszech nie do stę p ne i zna ne ka ż de mu.

Pro ble mem pod czas le ktu ry pra cy Haráka jest edy to r ski kształt książki. Nie
ma spi su tre ści, co wo bec bra ku chro no lo gii umie sz czo nych te kstów, o któ rym
wspo mi na no wcze ś niej, mo że po wo do wać trud no ści w od na le zie niu kon kre t ne go 
szki cu kry ty cz ne go. In nym pro ble mem, ró wnież na tu ry edy to r skiej, są bar dzo
małe od stę py mię dzy wie r sza mi, co po wo du je, że tekst jest nie prze j rzy sty i trud -
ny do od czy ta nia. Te uster ki te ch ni cz ne są właści wie je dy nym utrud nie niem dla
czy tające go; pod wzglę dem tre ści Nepopulární li te ra tu ra sta no wi do sko nałe
źródło in fo r ma cji dla ka ż de go, kto in te re su je się naj nowszą li te ra turą czeską.

An na Ja nik, Opo le
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Ivo T. Bu dil, Mýtus, ja zyk a kulturní an tro po lo gie,
Pra ha 1999, 182 s.

Pra vi d lo, e název dělá kni hu, platí pro pu b li ka ci Ivo T. Bu di la dvojnásob, ne -
boť název Mýtus, ja zyk a kulturní an tro po lo gie hovoří sám za se be. Nejdříve
několik zkrácených encyklopedických pojmů. Mýtus je symbolický příběh za -
chy cující původní li d skou zkušenost v přírodě a v hi sto rii. Ja zy kem rozumíme ne -
jen orgán v našich ústech, ale i vyjadřovací a dorozumívací prostředky znakové
pova hy. Kulturní an tro po lo gie je za se obor, který stu du je původ a hi sto rii sociál-
ních sku pin (rozvíjeno především v USA) a také je to věda o člověku. Veškeré ty to
po j my souvisejí s člověkem a s je ho názory, náladami, přáními a představami. Ve
zkra t ce je mono říci, e kni ha pojednává o fi lo zo fii, jazykovědě a an tro po lo gii.

Kni ha je rozdělena do čtyř ka pi tol, které si nyní tro chu přiblííme.
První z nich, jak napovídá název Úvod do an tro po lo gie, je uvedením do pro -

ble ma ti ky, seznámí čtenáře s vzni kem a základním vývojem celého odvětví. Na -
le z ne me zde vysvětlení základních pojmů.

Druhá ka pi to la, Vývoj an tro po lo gie, je u zaměřena do větší hlo u b ky a čtenáři 
se zde do sta ne po hle du na ce lou společnost a její názory z antropologického hle -
di ska v dějinných obdobích, jsou zde také ka pi to l ky věnované význačným my s li -
telům, případně celým názorovým proudům (např. Ko nec evropského izo la cio nis -
mu, Osvícenství, Mon tes qu ieu, Te o rie matriarchátu, Fun kcio nali s mus atd.).

Třetí ka pi to la, Člověk, ja zyk a společnost, je zaměřena na jazykovědu. Na le z -
ne me zde např. vysvětlení původu ja zy ka, te o rie z ob la sti sémiotiky, sym bo li ky a
zna ko vo sti, setkáme se zde i s interpretací kulturního střetu. Stejně ja ko v před-
chozí ka pi to le, i zde se objevují názory významných osobností dané pro ble ma -
tiky. 

Poslední ka pi to la, Člověk, mýtus a náboenství, je zaměřena především na fi -
lo zo fii, zvláště na fi lo zo fii náboenství. Nedílnou součástí této ka pi to ly jsou také
mýty. Kni ha kromě výše uvedených ka pi tol ob sa hu je také vy bra nou li te ra tu ru
a rejstřík (spojení jmenného a věcného rejstříku).

Pu b li ka ce je, jak u jsme se výše zmínili, zajímavým spojením několika
vědních oborů: kulturní an tro po lo gie, jazykovědy a fi lo zo fie. Au tor nejlépe po pi -
su je právě kulturní an tro po lo gii, která je základem i pro zbylá témata, co ovšem
vůbec není věci na škodu. Je mono říci, e se jedná o stručný přehled to ho nejdů-
leitějšího ze zmíněných pro ble ma tik. Odborníkům se otevírá po hled na vzájem-
nou provázanost a specifičnost jednotlivých na uk, la ik za se získá všeobecný
základ, podaný ja zy kem, který je zba ven nudných a  nesrozumitelných pojmů.
Osobně by chom doporučili, aby si tu to pu b li ka ci přečetli všichni, kteří uvaují
o stu diu humanitních oborů, ne boť ta kto snad no a zábavně získají všeobecný
přehled. 

Kni ha je zajímavá i z to ho hle di ska, e hlavní téma, kulturní an tro po lo gie, by -
la vdy doménou spíše západu ne východu. Au tor se také snaí za sa dit české
myšlenkové pro udy do světového kon te x tu. Ve l kou výhodou je i rejstřík, který
umoní nalézt jednotlivá témata v je jich postupném vývoji, případně jména
známých myslitelů ve spojení s jednotlivými problémy.

Mám po uze je di nou, formální připomínku. Byť je v kni ze mno ho odkazů na
Ro ma na Ja ko b so na, je ho pu b li ka ce v literatuře chybí, co mne ja ko jazykovědce
nutí prohlásit kni hu po uze za skvělou a ni ko liv za do ko na lou.

Mi chal Ska l ka, Ostra va

Mi lan Hrdlička, Před loky ve výuce češti ny ja ko cizího
ja zy ka, Na kla delství Ka ro li num, Uni ve rzi ta Karlova

v Praze, Pra ha 2000, 142 s.

Oma wia na pra ca do ty czy pro ble mów związa nych z przy im ka mi w na ucza niu 
ję zy ka cze skie go ja ko ob ce go. Au tor opra co wa nia jest nie ty l ko ję zy ko z nawcą,
ale i pra kty kującym na uczy cie lem aka de mi c kim na Uni wer sy te cie Ka ro la w Pra -
dze. Wa r to do dać, że Uni we r sy tet Ka ro la oprócz orga ni zo wa nia tzw. Le t niej
Szkoły Języ ka Cze skie go i pro wa dze nia po by tów stażowych mło dych na uko w -
ców, którzy ko rzy stają z do bro dziejstw pra skiej ucze l ni przez je den lub ki l ka se -
me strów, pro wa dzi rów nież za ję cia dla stu den tów w ra mach ma gi ste r skich stu -
diów dzien nych dla obco kra jo w ców w za kre sie fi lo lo gii cze skiej (fi lo lo gia cze ska 
dla obco kra jo w ców). In fo r ma cje te są o ty le isto t ne, iż zwra cają uwa gę na roz pię -
tość po zio mów na ucza nia ję zy ka czeskie go, kie run ków stu diów oraz ję zy ków oj -
czy s tych stu den tów ob ję tych na ucza niem, do któ rych w tra kcie na uki trze ba się
od wołać. Uwa żam, że Au tor uczący tak ró ż no rod ne gru py po sia da do sko nałe
roze zna nie w po ru sza nej w swej pra cy pro ble ma ty ce.

Pra ca składa się ze wstę pu, dzie wię ciu roz działów, za ko ń cze nia, ane ksu i wy -
ka zu bib lio grafi czne go wy ko rzy sta nej w pra cy li te ra tu ry oraz pod rę cz ni ków do
na uki ję zy ka cze skie go ja ko ob ce go. Całość za my kają stre sz cze nia w ję zy ku an -
gie l skim i nie mie c kim. 

We Wstę pie (s. 7–10) Au tor przed sta wia cel pra cy, któ rym jest: zwró ce nie
uwa gi na ling wi sty cz ny i dy da kty cz ny dotąd nie do sta tecz nie opra co wa ny pro -
blem dy da kty ki ję zy ka cze skie go ja ko ob ce go za rów no w płasz czy ź nie ogó l nej
(teo re ty cz nej), jak i pra kty cz nej (ap li ko wa nej), ze szcze gó l nym uw z ględ nie niem
przy im ków; sfo r mułowa nie włas ne go spo so bu opra co wa nia i pre zen ta cji przy im -
ków w glot tody da kty ce, tzn. wska za nie mo ż li we go spo so bu opra co wa nia całości
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zna cze nio wych (význa mový ce lek) przy im ków, a ta k że okre śle nie za sad szcze -
gółowych uży cia przy im ków oraz wska za nie spo so bu na ucza nia przy im ków, któ -
ry byłby po mo c ny stu den to wi w pra widłowym ich uży wa niu (s. 8–9). Na stę p nie
opi su je włas ne po dej ście do oma wia ne go przez nie go za gad nie nia, wydzielając
ki l ka eta pów ana li zy zgro ma dzo ne go materiału.

Ro la – bar dzo wa ż na – przy im ków w sy ste mie ję zy ko wym i trud no ści, któ re
mają z ni mi obco kra jo w cy pod czas ucze nia się ję zy ka cze skie go, udo ku men to wał 
Hrdlička w pie r wszym roz dzia le pra cy (Sto pień trud no ści uży wa nia przy im ków
a na ucza nie ję zy ka cze skie go ja ko ob ce go, s. 11–15). Tra ktu je on o za le ż no ści
mię dzy trud no ścia mi, ja kie obco kra jo w com spra wia przy swo je nie so bie cze skich 
przy im ków, a na uką cze sz czy z ny ja ko ję zy ka ob ce go. Oma wia też an kie tę prze -
pro wa dzoną wśród dwu grup sta ży stów: Bl (naj ni ż szy po ziom zna jo mo ści ję zy -
ka, ale nie zu pełny brak te j że, zu pełna nie zna jo mość to gru pa A, któ rej an kietą nie 
ob ję to) oraz D i E (naj bar dziej za awan so wa ni, gru py C – śred nio za awan so wa -
nych – nie prze ba da no). Ta be la pod su mo wująca in fo r mu je, że przy im ki zna j dują
się w gru pie ele men tów ję zy ka cze skie go, któ re przy spa rzają stu den tom spo ro
kłopo tów na ka ż dym po zio mie edu ka cji ję zy ko wej.

Ko le j ny roz dział (O pre zen ta cji przy im ków w pod rę cz ni kach do na uki ję zy ka
cze skie go ja ko ob ce go, s. 15–48) za wie ra opis współcze s nych kon ce pcji meto -
dolo gi cz nych na ucza nia ję zy ka cze skie go ja ko ob ce go. Au tor prze d sta wia w nim
spo so by pre zen ta cji cze skiej de kli na cji w pod rę cz ni kach dla obco kra jo w ców,
wy da nych w Cze chach i za gra nicą, oraz spo so by na ucza nia re kcji cza so w ni ków
w połącze niu z przy im ka mi. Osta t nia część te go roz działu to przegląd pre zen ta cji
przy im ków w wy bra nych pod rę cz ni kach do na uki ję zy ka cze skie go ja ko ob ce go.
Hrdlička wy mie nia nie ty l ko ty tuły i au to rów pod rę cz ni ków, ale rów nież cytu je
kon ce pcje opra co wa nia przy im ków z przykłada mi ćwi czeń (a na wet fra g men ty
lekcji) z wy bra nych książek. Ka ż da kon ce p cja i przykład są opa trzo ne kry ty cz -
nym ko men ta rzem Au to ra, w któ rym wska zuje on stro ny do da t nie i uje m ne da ne -
go uję cia.

Cha ra kte ry styką przy im ków w ję zy ku cze skim zajął się Au tor w roz dzia le
trze cim (Cha ra kte ry styka przy im ków ję zy ka cze skie go, s. 49–54). Przed sta wił
w nim uję cie przy im ków przez cze skich języ koz na w ców. Na stę p nie pod kre ślił
wa r tość po działu przy im ków ze wzglę du na zna cze nie i ich łączli wość z po szcze -
gól ny mi czę ścia mi mo wy, uz nając z peda gogi cz ne go pun ktu wi dze nia ten aspekt
opi su przy im ków za naje fekty wnie j szy i naj waż nie j szy w dy da kty ce ję zy ka cze -
skie go ja ko obcego.

Pro po zy cje opra co wań przy im ków według całości zna cze nio wych (význa -
mových ce l ku) w pod rę cz ni kach do na uki ję zy ka cze skie go ja ko ob ce go to za -
wartość roz działu czwa r te go (Pro po zy cja opra co wa nia przy im ków według
całości zna cze nio wych w pod rę cz ni kach do na uki ję zy ka cze skie go ja ko ob ce go,
s. 55–62). Podsta wę sta no wił po dział przy im ków na gru py zna cze nio we, w ob rę -
bie których mo ż na wy ró ż nić przy im ki łączące się z rze czow ni ka mi w po do bnych

przy pa d kach. Au tor okre ślił ten po dział ja ko prze j rzy sty i sprzyjający na uce przy -
im ków i ich po pra wne mu uży wa niu przez obco kra jo w ców. W swo jej pro po zy cji
po działu przy im ków z wy szcze gól nie niem mo ż li wych użyć i od nie sień opie ra się 
Hrdlička na kon ce pcjach F. Čermáka, L. Kro u po vej i M. Jelínka, któ re w tej czę -
ści pra cy roz wi ja.

Na stę p nych pięć roz działów to ko le j ne pre zen ta cje po szcze gó l nych grup
przy im ków (roz działy: V. Pro po zy cja opra co wa nia przy imków pry ma r nych
o zna cze niu mie j s co wym i wa run ko wym w pod rę cz ni kach ję zy ka cze skie go ja ko
ob ce go, s. 63–82; VI. Uży wa nie przy im ków do + G i na + Ak w zna cze niu mie j s -
co wym dy na mi cz nym kie run ko wym, s. 83–100;  VII. Uży wa nie przy im ków o zna -
cze niu cza so wym, s. 101–112;  VIII. Uży wa nie przy im ków o zna cze niu przy czy ny,
s. 113–120; IX. Uży wa nie przy im ków o zna cze niu ce lu, s. 121–126). Ka ż dy z roz -
działów za wie ra przykłady omó wie nia pre zen to wa nej gru py przy im ków wraz z
ćwi cze nia mi za czer pnię ty mi z wy bra nych pod rę cz ni ków do na uki ję zy ka cze -
skie go dla obco kra jo w ców.

Za ko ń cze nie (s. 127–128) to kró t kie pod su mo wa nie wcze ś nie j szych roz wa -
żań. Au tor uw z ględ nił tu li cze b ność przy im ków i mo ż li wo ści ich po działu. Ta
część pra cy to syn te za wcze ś nie j szych wy wo dów Au to ra.

W Ane ksie (s. 129–132) za mie ścił Hrdlička zna cze nia przy im ka po według
Slovníka spi sovnego ja zy ka če skie go (Pra ga 1989, tom IV, s. 150–151) oraz kró t -
kie omó wie nie pod sta wo we go cha ra kte ru zna czeń mie j s co wych przy im ków
(Bázový cha ra kter místních významů) według S. G. Pro sku ri na (O zna cze ni jach
»pra wyj–le wyj« w swie tie driew nie gier man skoj ling woku ltu r noj tra di cyi, „Wo -
pro sy jazy koz na ni ja” 1990, s. 37–49).

Oma wia na pra ca jest wa r to ściową po zycją prze zna czoną prze de wszy stkim
dla na uczy cie li ję zy ka cze skie go ja ko ob ce go. Au tor bo wiem wy brał te mat, któ ry
w glot tody da kty ce jest jed nym z cen tra l nych za gad nień. Przed sta wio ne omó wie -
nia są dokład nie udo ku men towa ne przykłada mi ze wszy stkich po zio mów na -
ucza nia. Bar dzo wa ż ne jest, że Au tor od wołuje się do tra dy cji opi su gra maty cz ne -
go i glot tody dakty czne go. Tym sa mym sta je się łatwie j sze trans po no wa nie me to -
dy sy ste mo wej (gra ma ty cz nej) na nie za wsze sy ste mową dy da kty kę. Na le ży rów -
nież pod kre ślić, że Hrdlička nie re zy g nu je z opi su para dygma tycz ne go i synta -
gmaty cz ne go przy im ków, uw z ględ niając jed no cze ś nie pry ma r ne i se kun da r ne
zna cze nie ana li zo wa nych przez nie go czę ści mo wy. Ponad to ję zyk pra cy jest ja s -
ny, a wy wód zro zu miały, co dla bohemi sty-cu dzozie m ca jest rów nież bar dzo wa -
ż nym ar gu men tem przemawiającym na ko rzyść oma wia nej monografii. Wy da je
się jed nak, że oprócz tych do brych stron oma wia ne go opra co wa nia, ma ono rów -
nież pe w ne nie do sta t ki. Po ni żej za trzy mam się je dy nie przy nie któ rych. 

Naj pierw uwa ga ge ne ra l na. Wpra w dzie Hrdlička okre ślił ka te go rie uczących
się ję zy ka cze skie go ja ko ob ce go (kat. A, B1, C, D, E na s. 11–14), to jed nak nie
od niósł się do nich w całej książce. Oz na cza to, że pra ca ma nie ja s ny cha ra kter,
czy ma to być całościo wy opis sy ste mo wy (nie glot tody dakty cz ny), cze mu
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przeczą da l sze roz działy i wy po wie dzi Au to ra (por. cho ć by s. 18 i 127), czy też
glot to dy da ktyczną ty po lo gi zacją przy im ków, i w tym przy pa d ku czu je się pe wien 
nie do syt. Brak tu bo wiem wy ra ź nie okre ślo ne go ad re sa ta, a przy to czo ne ka te go -
rie spra wiają wra że nie upra sz cza nia aspe ktu gra maty cz ne go i komu nika tyw ne go
przy im ków. 

Wy da je się rów nież, że nie we wszy stkich przy pa d kach Hrdlička przy ta cza
przykłady bez względ nie nie kwe stio nowal ne. Dla ce lów dy da kty cz nych przykła-
dy po win ny być jed noz na cz nie przekonujące, potwierdzające wy wód Au to ra.
Na to miast nie któ re z nich  mogą mieć znaczenie zu pełnie in ne (np. jet/cho dit +
do/na + ško la: jet na ško lu, jet do ško ly, cho dit na ško lu, cho dit do ško ly, s. 92; por. 
roz wa ża nia na s. 64 i 72: na + Ak: na uni ve rzi tu, do + G: do ško ly; in ny przykład:
za + G w zna cze niu okre ślo nym przez Au to ra ja ko „široce chápaná průvodní oko -
l nost [...] ne bo nečasový neprocesuální význam”: za přísných bez pečnostních
opatření, za všeo becného nezájmu oby vate l st va, za první re pu b li ky, za Ma rie Te -
re zie, s. 112), co po wo du je, że czy te l nik mu si wró cić do wy wo du teore ty cz ne go
i usta lić je go od po wie d niość w przykład zie. Czyn ność ta wca le nie jest łatwa,
szcze gó l nie dla bohemi sty-cu dzozie m ca (cza sa mi wręcz nie mo ż li wa). Wy da je
się jed nak, że Hrdlička ten pro blem za uwa ża, choć ja k by  go po mi ja (por. ana li zę
cy to wa ne go przez Niego przykładu na s. 92: Náš syn půjde na ško lu). Oczy wi ście, 
że ta kich przy pa d ków nie ma wie le.

Dru ga uwa ga na tu ry ogó l nej do ty czy dość czę ste go ode rwa nia przy im ków od 
re kcji cza sow ni ko wej czy rze czow ni ko wej (bez konte kstowa ana li za oma wia -
nych czę ści mo wy i pro blem wa len cji w gramatyce), mi mo że Au tor o niej wspo -
mi na w roz działach trze cim i czwa r tym. Wy da je się, że wów czas uniknąłby cho ć -
by wspo mnia nych wy żej pro ble mów z opi sem przy im ków na i do (rów nież np.
za: vydělat/vydělávat něco za dnešek/za první re pu b li ky, por. s. 105 i 112 itd.).
Z dru giej stro ny, pra ca stra ciłaby ce chy me to dy glot tody dakty czne go opi su przy -
im ków i przy jęłaby cha ra kter gra ma ty cz nej ana li zy ba da ne go ma te riału. Jed nak
w tym przy pa d ku na le żałoby wy ka zać większą dys cy p li nę w ana li zie ma te riału
i pre zen ta cji wy ni ków. Na ma r gi ne sie, opis całości zna cze nio wych nie spra w dził
się cho ć by w opi sie użyć przy im ków o cha ra kte rze idio ma ty cz nym, któ rym wa r to 
by po świę cić wię cej mie j s ca (np. na Slo ven sku, na Slo ven sko, v Pol sku, do Pol -
ska, na úřadě, v úřadě, do úřadu, por. roz wa ża nia w roz dzia le VI i VII).

Wa r to wspo m nieć rów nież o nie wy rów na nej pro po rcji między czę ścią te ore -
tyczną i pra kty cz ną w ob rę bie po szcze gó l nych rozdziałów, np. roz działy IV–V
mają cha ra kter pra wie wyłącz nie pra kty cz ny, tym cza sem ko le j ne trzy – od wro t -
nie, przed sta wiają za gad nie nie od stro ny teo re ty cz nej, traktując przywołane
przykłady ra czej ja ko „mi ni malną” egze pli fi ka cję oma wia ne go zja wi ska. Spra -
wia to wra że nie bra ku pa no wa nia Au to ra nad ana li zo wa nym materiałem.

Mi mo po wy ższych nie do sta t ków z satysfakcją na le ży przyjąć pró bę Mi la na
Hrdlički opi su przy im ków przy uży ciu na rzę dzi ba da w czych właści wych glot -
tody da kty ce. Na pe w no po zy cję tę do ce nią początkujący na uczy cie le lub aspi -

rujący do te go za ję cia. Po mo c na bę dzie ona szcze gó l nie dla uczących się stu den -
tów, dla któ rych ję zy kiem oj czy stym jest ję zyk niesłowia ń ski. Przy s wo je nie
przyim ków bo wiem jest szcze gó l nie trud ne. Rów no cze ś nie mo ż na uwa żać to
opra co wa nia za głos w dys ku sji nad me to da mi na ucza nia ję zy ka cze skie go ja ko
ob ce go, skie ro wa ny za rów no do dy da kty ków (w tym glot tody da kty ków), jak i do
lin g wi stów (gra ma ty ków).

Ma r ta Gi bas, Opo le

.
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K R O N I K A

Ju bi le usz Pro fe sor Ma rii Čechovej

13 ma ja 2002 r. swój ju bi le usz 65-le cia ob cho dziła Pa ni Pro fe sor Ma ria
Čechová, zna ko mi ta bo he mi stka Uni wer sy te tu Ka ro la w Pra dze i Uni wer sy te tu
J. E. Pur ky nie go w Ústí nad Łabą, dy da ktyk ję zy ka cze skie go, sty li styk, le ksy ko -
graf, gra ma tyk i pe da gog, człowiek o nie zwykłej ene r gii i akty w no ści na uko wej.
Prof. Ma ria Čechová, DrSc. bo wiem jest do brze zna na ze wzglę du na swój akty w -
ny i pra co wi ty spo sób ży cia. 

Jej dro ga na uko wa i za wo do wa od początku była związa na z ję zy kiem cze -
skim. Naj pierw świa do my wy bór stu diów bohe mi sty cz nych na Wy dzia le Peda -
go gi cz nym Wy ższej Szkoły Peda go gi cz nej w Pra dze, pó ź niej – od 1961 r. – dwa
la ta pra cy w cha ra kte rze na uczy cie la ję zy ka cze skie go w szko le śred niej, a na stę -
p nie aspi ran tu ra pod okiem prof. J. Jelínka w Zakład zie Ję zy ka Cze skie go In sty -
tu tu Nauko wo-Pe dagogi czne go w Pra dze. Wszy stko to utwier dziło Ją w słusz no -
ści wy bo ru przyszłego za wo du, do ko na ne go po uko ń cze niu szkoły śred niej. Zde -
cy do wała po świę cić się cze skiej szko le i ję zy ko wi cze skie mu. Roz po częła więc
pra cę ba dawczą nad czeską sty li styką i gra ma tyką. Pie r wsze wy ni ki w tym za kre -
sie stały się pod stawą ubie ga nia się o ty tuł do kto ra  fi lo zo fii (PhDr.), któ ry uzy -
skała w 1970 r., przy stę pując do eg za mi nów na Wy dzia le Filo zo fi cz nym Uni wer -
sy te tu Ka ro la w Pra dze. Na to miast dwa la ta pó ź niej, w 1972 r., przystąpiła na tym
sa mym wy dzia le Uni wer sy te tu Ka ro la w Pra dze do ob ro ny dy se r ta cji do kto r skiej, 
na pod sta wie któ rej uzy skała sto pień na uko wy can di da tus scien tium (CSc.). 

Po ob ro nie do kto ra tu prze niosła się do Mi ni ste r stwa Szko l ni c twa do de pa r ta -
mentu do spraw na ucza nia ję zy ka cze skie go, skąd w 1975 r. po no w nie prze niosła
się, tym ra zem do Ka te dry Ję zy ka Cze skie go i Słowa c kie go Uni wer sy te tu Ka ro la
w Pra dze. Tu taj do ko ń czyła, roz po czę te je sz cze w Peda go gi cz nym In sty tu cie
Nauko wym, ba da nia nad czeską mo r fo lo gią fun kcjo nalną. W 1976 r. opu b li ko -
wała mo no gra fię za ty tułowaną Mlu v nické ka te go rie pod statných jmen ve vy -
učování. Pra ca ta na wie le lat na dała ton da l szym po szu ki wa niom ba da w czym Pa -
ni Profesor.  

W 1978 r. Prof. Ma ria Čechová złożyła ko lo k wium habi lita cy j ne i ob ro niła
pra cę ha bi li ta cyjną, na pod sta wie któ rej rok pó ź niej zo stała mia no wa na do cen tem 
w Ka te drze Ję zy ka Cze skie go i Słowa c kie go Uni wer sy te tu Ka ro la w Pra dze. Po -
zo stała wie r na dy da kty ce ję zy ka cze skie go. Ki l ka lat pó ź niej wy dała ko lejną pra -
cę z te go za kre su Vyučování slo hu, za którą otrzy mała na gro dę Mi ni stra Szko l ni c -
twa, Młod zie ży i Ku l tu ry Fi zy cz nej. Jest to pie r wsza cze ska pra ca teo re ty cz na,
za j mująca się dy da ktyką sty lu, w któ rej pun ktem wyj ścia dla roz wa żań Au to rki

jest akt ko mu ni ka cji ja ko pod sta wo wa za sa da wsze l kiej dy da kty ki szko l nej. Na
jej pod sta wie ubie gała się o sto pień na uko wy do ctor scien tiarum (DrSc.), któ ry –
po ob ro nie dys te r ta cji i złoże niu od po wied nich eg za mi nów – uzy skała w 1986 r.
Wów czas też po sze rzyła po le ba da w cze. Obok ling wody da kty ki, sty li sty ki i mo r -
fo lo gii cze skiej za jęła się rów nież le ksy ko gra fią i le ksy ko lo gią (prze de wszy -
stkim fra ze o lo gią) za rów no w uję ciu syn chro ni cz nym, jak i dia chro ni cz nym.
W efe kcie jej do ro bek na uko wy tworzą: 16 mo no gra fii, ponad 50 pod rę cz ni ków
i po rad nikó w me to dy cz nych, a ta k że ponad 200 stu diów i ar ty kułów nauko wych,
re cen zji i in nych pu b li ka cji na uko wych. W 1988 r. za do ro bek na uko wy zo stała
mia no wa na pro fe so rem ję zy ka cze skie go. Pó ź niej wy dała je sz cze mo no gra fię
Ko mu ni kační a slo hová výcho va (1998) oraz we współau to rstwie z długo le t nim
Jej współpra co w ni kiem, Vla sti mi lem Styblíkiem, dwie pra ce: Di da ktika češti ny
(1989) i Češti na a její vyučování (1998).

Przez cały ten czas brała i bie rze do dziś udział w kon fe ren cjach na uko wych,
orga ni zo wa nych w kra ju i za gra nicą (w Nie mczech, Ro sji, Szwe cji, Li twie,
Słowa cji, Wę grzech, Pol sce, Bułga rii i w Egi pcie), w po sie dze niach To wa rzy stwa 
Języ koz naw cze go Aka de mii Na uk Re pu b li ki Cze skiej (Jazykové sdruení AV
RČ) i in nych to wa rzystw.

Swoją pra cę na ukową mu siała go dzić z pracą or ga ni za cyjną. Pełniła w tym
cza sie (od 1981 do 1990 r.) fun kcję kie ro w ni ka Ka te dry Ję zy ka Cze skie go i Sło-
wa c kie go, któ rą prze jęła po prof. A. Jedličce. Za bie gała o to, aby Ka te dra na dal
or ga ni zo wała krajo we i mię dzy naro do we kon fe ren cje na uko we, wy da wała to my
po kon fe ren cyjne, aby pra co w ni cy Ka te dry awan so wa li na uko wo i two rzy li zgra -
ny ko le ktyw, co się Jej rów nież udało. Miała bo wiem szczę ście do współpra co w -
ni ków, choć do na uczy cie li ta k że (jej pie r wszy mi na uczy cie la mi by li prof. prof.:
J. Jelínek, K. Ha u sen b las i A. Jedlička, któ ry był dla niej wzo rem na uko w ca, kie -
ro w ni ka i człowie ka). Pa ni Pro fe sor jest rów nież człon kiem Cze skie go Ko mi te tu
Sla wi stów.

W tym cza sie roz po częła ta k że za bie gi o stwo rze nie ze społu, któ ry opra co -
wałby no we pod rę cz ni ki do na uki ję zy ka cze skie go dla szkół pod sta wo wych
i śred nich. Wraz ze Zdeňkiem Hlavsą, Františkiem Danešem, Ka r lem Hau sen b la -
sem, Janą Hof f man novą, Vla sti mi lem Styblíkiem i Ka r lem Svo bodą opra co wała
sze reg pod rę cz ni ków dla szkół pod sta wo wych i śred nich, np. Český ja zyk pro
I.–IV. ročník střed ních škol (mlu v nická a sty li stická část), Český ja zyk pro VI.
ročník základní ško ly, Český ja zyk pro VII. ročník základní ško ly itd. Ponad to ze -
spół ten opra co wał wie le po rad ni ków me to dy cz nych dla na uczy cie li ję zy ka cze -
skie go, np. wspó l nie z M. Do ku li lem, J. Hrbáčkiem, V. Styblíkiem, K. Hau sen b la -
sem, F. Danešem wy dała Ko m p lexní ja zy kové roz bo ry (1992, dru gie wy da nie –
1996); ra zem z V. Styblíkiem, Z. Hlavsą i A. Te j no rem – Pře hledną mlu v ni cę
češti ny pro základní ško lu (1992); ra zem z V. Styblíkiem i P. Ha u se rem – Co mám
umět z českého ja zy ka (v 6.–9. ročníku) (1996), pu b li ka cję wy ko rzy sty waną za -
rów no przez szkoły (na uczy cie li), jak i indy widu a l nych czy te l ni ków (ucz niów).
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Rów no le gle do pro wa dze nia prac o cha ra kte rze pod rę cz ni ków i po rad ni ków
me to dy cz nych brała udział w opra co wa niu mo no gra fii z za kre su sty li sty ki i gra -
ma ty ki, uw z ględ niających zmia ny w ję zy ku cze skim, któ re zaszły po aksa mi t nej
re wo lu cji. Przy po mni j my cho ć by pu b li ka cję Sty li sti ka česká, którą opra co wała
wspó l nie z J. Chlo u p kiem, M. Krčmovą i E. Minářovą (1991, po pra wio ne i roz -
sze rzo ne wy da nie uka zało się pod ty tułem Sty li sti ka současné češti ny; 1997, ko -
lej ne wy da nie – 2001) czy mo no gra fię Češti na – řeč a ja zyk (1996, dru gie wy da -
nie – 2000), opra co waną rów nież z ze społem M. Do ku lil, Z. Hla v sa, J. Hrbáček
i Z. Hrušková.

Ma rze nie Prof. Ma rii Čechovej o wspie ra niu pre sti żu ję zy ka cze skie go zre a li -
zo wało się już w 1972 r., kie dy ja ko po mysłoda w czy ni i wyko na w czy ni zor ga ni -
zo wała pierwszą edy cję Oli m pia dy Ję zy ka Cze skie go. W na stę p nych la tach (aż
do dziś) od były się ko le j ne edy cje Oli m pia dy, któ rej ran ga w śro do wi sku cze skim
sta le rosła. Od sa me go początku Prof. Ma ria Čechová prze wod ni czyła ko mi sji
kon ku r so wej, za sia dając ta k że w jej ze spo le kie ro w ni czym.

Nie mniej wa ż ny wy da je się fakt, że w 1985 r. prze jęła Ona – po prof.
J. Jelínku – fun kcję re da kto ra na cze l ne go cza so pi s ma „Český ja zyk a li te ra tu ra”,
któ re rów nież pro pa go wało pro ble ma ty kę ku l tu ry ję zy ka cze skie go. Jej zasługą
jest utrzy ma nie pi s ma ta k że w trud nych cza sach, kie dy – po 1990 ro ku – mi ni ste r -
stwo co f nęło do ta cję, a cza so pi s mo mu siało zna leźć in ne spo so by swe go fi nan so -
wa nia. Na le ży tu taj wspo mnieć rów nież o tym, że w „Českim ja zy ku a li te ra tu -
rze” w trud nych cza sach mo gli pu b li ko wać także ci, któ rym od ma wia no druku
w in nych cza so pi s ma na uko wych.

Obe c nie Pa ni Pro fe sor jest nie ty l ko na uczy cie lem aka de mi c kim na Uni wer sy -
te cie J. E. Purky nie go w Ústí nad Łabą, ale rów nież pełni fun kcję opie ku na za gra -
ni cz nych do kto ran tów na Uni wer sy te cie Ka ro la w Pra dze. Ponad to jest człon -
kiem re da kcji dwóch mię dzyna rodo wych cza so pism: „Sty li sty ki”, wy da wa nej
w Opo lu, i „Bo he mi styk”i, wy da wa nej w Wałbrzy chu.

Nie jest mo ż li we objąć w ar ty ku le jubi le u szo wym całą działal ność nauko -
wo-or gani za cyjną Pa ni Pro fe sor. Mam jed nak nad zie ję, że przy na stę p nej ro cz ni -
cy bę dę mógł wspo mnieć o in nych prze ja wach Jej akty w no ści, za rów no o tych,
któ re tu taj po minąłem, jak rów nież o no wych. Al bo wiem god ne po dzi wu są za pał
i głębo kie we wnę trz ne zaan ga żo wa nie w pra cę na ukową Pa ni Pro fe sor, jak rów -
nież Jej od da nie ję zy ko wi cze skie mu i cze skiej szko le, a to mu si je sz cze za owo -
co wać. Taką gwa ran cję da je całe doty ch cza so we ży cie Prof. Ma rii Čechovej.

Życzy my jej więc du żo zdro wia, po go dy du cha i da l szych su kce sów w pra cy
za wo do wej oraz w ży ciu ro dzin nym, wie lu przy ja ciół i ta kich lu dzi, o któ rych
mó wiła: „do współpra co w ni ków mam szczę ście”.

Mie czysław Ba lo wski, Opo le–Wałbrzych

28 lat śląskiej bo he mi sty ki1

Fi lo lo gia cze ska na Uni wer sy te cie Śląskim w Ka to wi cach, działająca w ra -
mach orga niza cy j nych In sty tu tu Fi lo lo gii Słowia ń skiej Wy działu Filo logi cz ne go
UŚ w So s no w cu, jest jed nym z ośmiu ośro d ków bohe mi sty cz nych w Pol sce, fun -
kcjo nujących na pol skich uni wer sy te tach w: Kra ko wie (UJ), Wa r sza wie (UW),
Wrocławiu (UWr), Opo lu (UO), Po zna niu (UAM), Szcze ci nie (USz) oraz To ru -
niu (UMK).

W tym ro ku upływa 28. ro cz ni ca po wsta nia śląskiej bo he mi sty ki. W ośro d ku
tym stu dio wała i zdo by wała swe pie r wsze na uko we szli fy li cz na gru pa na uko w -
ców, któ rzy obe c nie pra cują na uko wo i dy da kty cz nie w in nych ośro d kach bohe -
mi sty cz nych kra ju (np. w Kra ko wie, Wa r sza wie, Wrocławiu, Opo lu, Szcze ci nie
i To ru niu). Mu ry katowi cko-so snowie c kiej bo he mi sty ki opu ściło w ubiegłym
ćwie r ć wie czu ponad 300 ab so l wen tów, z któ rych ty l ko nie li cz na gru pa akty w nie
działa w za wo dzie filo loga- bohe mi sty: pra cują w pol skiej dy p lo ma cji, dzien ni ka -
r stwie, han d lu za gra ni cz nym i tu ry sty ce, działają ja ko tłuma cze przy się gli i ka bi -
no wi, a ta k że tłumaczą li te ra tu rę piękną i te ksty uży t ko we. Mi mo ró ż nych dróg
ży cio wych i nie spo dzia nek lo su wie lu z nich z sen ty men tem wspo mi na pięć lat
stu diów sla wi sty cz nych w So s no w cu. I mi mo że obe c nie z aktu alną pro ble ma tyką 
bo he mi styczną nie mają akty w ne go kon ta ktu, jed nak Cze chy (i Słowa cja2), cze -
ska ku l tu ra i ję zyk są na dal ich hob by, ży ciową pasją...

Du że zain tere so wa nie ku l turą czeską (a ta k że słowacką) na Gó r nym Śląsku
jest mo ty wo wa ne sąsie dz kim położe niem oraz wie loku l tu rową tra dycją te go re -
gio nu, a ta k że atra kcy j no ścią do ro b ku kul tu ro we go Czech (li te ra tu ra, fi l my „cze -
skiej szkoły”, te atr i pla sty ka) oraz pe w nym sen ty men tem Śląza ków do zna jo mo
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1 Tytuł tego opra co wa nia nie jest w pełni ade k wa t ny – należy tu raczej mówić
o „śląsko-zagłębio wskiej” bo he mi sty ce, gdyż Uni we r sy tet Śląski od chwili swego po -
wsta nia, na mocy decyzji ów cze s nych władz polity czno-go spoda r czych, swą bazę i za ple -
cze dy da kty cz ne oparł o obiekty w Ka to wi cach i So s no w cu. Zwy cza jo wo mówi się o ślą-
skiej sla wi sty ce, jednak dla większej pre cy zji stosuje się op ty ma l ne okre śle nia – sla wi sty -
ka UŚ w Ka to wi cach–So s no w cu. Fa kty cz na sy tu a cja lo ka lo wa UŚ (początkowo tylko
w So s no w cu) oraz za da w nio ne – w od czu ciu nie któ rych badaczy dziejów Śląska – ani -
mo zje re gio na l ne, a także bez wątpienia bardziej kon ser waty w nych mie sz ka ń ców na-
szego regionu powodują wiele nie po ro zu mień i wątpli wo ści (a czasami nawet agresji).
Na szczę ście na uko w cy i stu den ci UŚ, którym przyszło pra co wać lub stu dio wać w So s no -
w cu, podchodzą do tych pro ble mów bardziej ra cjo na l nie, bez wię kszych emocji. Dla uni -
k nię cia jednak jaki ch ko l wiek nie po ro zu mień za sto su ję kon sek wen t nie obok okre śle nia
śląska bo he mi sty ka bardziej ne u tra l ne katowi cko-so sno wie cka bo he mi sty ka.

2 Do rozpadu Czechosłowacji w roku 1993 w ramach studiów sla wi sty cz nych na
Uniwersytecie Śląskim istniała filologia czesko-słowacka.



brzmiące go ję zy ka cze skie go. Po wołanie je sz cze w la tach przed wo jen nych Kon -
su la tu Ge ne ral ne go Re pu b li ki Cze chosłowa c kiej w Ka to wi cach, a pó ź niej ułatwie-
nia w prze kra cza niu gra ni cy oraz roz wój ru chu tury sty cz ne go w la tach sie dem -
dzie siątych, bez po śred nia współpra ca zakładów prze mysłowych i in sty tu cji ku l -
tu ry oraz mo ż li wość od bio ru te le wi zji cze chosłowa c kiej isto t nie ułatwiły pro pa -
go wa nie te go do ro b ku oraz wpłynęły na pogłębie nie zain tere so wa nia mie sz ka ń -
ców Gó r ne go Śląska na szy mi połud nio wych sąsia da mi3. Oso by zain tere so wa ne
pro ble ma tyką bo he mi styczną mogły roz wi jać swe pa sje na Uni wer sy te cie Ja giel -
lo ń skim w Kra ko wie lub na Uni wer sy te cie Wa r sza wskim, gdzie już od lat przed -
wo jen nych działały ośro d ki sla wi sty cz ne (w tym bohe mi sty cz ne) w Pol sce, gdzie
ba da nia i dy da kty kę pro wa dziły – lub na dal pro wadzą – pol skie sla wi sty cz ne au -
to ry te ty4. 

Myśl stwo rze nia pra co w ni sla wi sty cz nej w cen trum Gó r ne go Śląska zro dziła
się wraz z po wołaniem Uni wer sy te tu Śląskie go w Ka to wi cach (wcze ś niej do
1969 r. – WSP oraz fi lia UJ), a na stę p nie In sty tu tu Fi lo lo gii Ob cych UŚ. Sla wi sty -
ka na Uni wer sy te cie Śląskim po wstała osta te cz nie w 1974 ro ku, a w jej ra mach
rów nież bo he mi sty ka. Ini cja to rem i fa kty cz nym twórcą fi lo lo gii cze skiej był wy -
bi t ny języ koz na w ca pol ski oraz sla wi sta prof. dr hab. Ka zi mierz Po la ń ski, któ ry
wraz z in ny mi neo filo lo ga mi, wśród któ rych by li rów nież sla wi ści, stwo rzył
założe nia pro gra mo we i za ple cze dy da kty cz ne do na bo ru na pie r wszy rok fi lo lo -
gii słowia ń skiej (właści wie fi lo lo gii cze skiej), któ ra roz po częła swą działal ność
w ro ku 19745. Początko wo bo he mi sty kę uj mo wa no w ra mach orga niza cy j nych
In sty tu tu Fi lo lo gii Ob cych Uni wer sy te tu Śląskiego6 ja ko Zakład Fi lo lo gii
Słowia ń skiej, któ ry prze kształcił się w 1981 ro ku w Ka te drę Fi lo lo gii Słowia ń -
skiej7. Trzon ka dry na uko wej i dy da kty cz nej sta no wi li slawi ści- bohe mi ści, wy -

wodzący się z UJ oraz UW, a w la tach na stę p nych ab so l wen ci sla wi sty ki (bo he -
mi sty ki8) z katowic ko-sos nowiec kie go ośro d ka.

Ko le j nym eta pem isto t nych zmian orga niza cy j nych był rok 1990, w któ rym
prof. dr hab. Emil To karz prze kształcił Ka te drę w In sty tut Fi lo lo gii Słowia ń skiej,
op ty ma li zując jed no cze ś nie je go stru ktu rę9, mającą rów nież wpływ na pó ź nie j sze 
kształce nie bo he mi stów na UŚ. Zmia ny te za początko wały dy na mi cz ny roz wój
kształce nia slawi stów- bohe mi stów w la tach na stę p nych – po przez za trud nie nie
no wych naukow ców- specja li stów (rów nież go ścin nych) oraz pod nie sie niu li mi tu 
przy jęć, zwię ksze niu uległ po ten cjał na uko wy i dy da kty cz ny tu te j sze go ośro d ka
bohe mi sty czne go. Przełomo wy był rów nież rok 1995, kie dy wpro wa dzo no po raz 
pie r wszy stu dia li cen cja c kie i ma gi ste r skie (w sy ste mie 3 + 2), w tym z języ koz -
na w stwa sto so wa ne go o spe cja l no ści bohe mi sty cz nej. Do dziś zresztą fun kcjo -
nują rów no le gle dwa spo so by kształce nia bo he mi stów na UŚ – pię cio le t nie stu dia 
filo lo gi cz ne bohe mi sty cz ne oraz pię cio le t nie stu dia języ koz na w stwa sto so wa ne -
go (trans lato ry cz ne) o spe cja l no ści bohe mi sty cz nej.

Mi mo trud nych wa run ków lo ka lo wych (sta ra, zbyt mała ba za) w ro ku aka de -
mi c kim 2001/2002 fi lo lo gię czeską w IFS UŚ (w ró ż nych wer sjach pro gra mo -
wych) stu dio wało 60 osób, przy czym wszy stkich stu den tów sla wi sty ki było pra -
wie 300. Po dwu le t niej prze rwie ro ta cy j nej, w ko le j nym ro ku aka de mi c kim
2002/2003 pla no wa ne jest uru cho mie nie spe cja li za cji fi lo lo gia cze ska (dla 25
osób). W nie od ległej przyszłości pla nu je się uru cho mie nie pody p lo mo wych stu -
diów bohe mi sty cz nych.

Pla no we za ję cia dy da kty cz ne na fi lo lo gii cze skiej w za le ż no ści od cy klu
kształce nia składają się z na stę pujących przed mio tów10: Pra kty cz na na uka ję zy ka 
cze skie go (le ksy ka, fra ze o lo gia, kon wer sa cje, eks pre sja pi se m na i ust na), Gra ma -
ty ka opi so wa ję zy ka cze skie go, Hi sto ria li te ra tu ry cze skiej, Hi sto ria i cy wi li za cja
Czech11, Przekład spe cja li sty czny, Przekład kon seku ty w ny, Przekład symu lta ni -
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3 Nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu o zna ko mi tej ini cja ty wie zasłużonego
kato wi c kie go wy daw ni c twa „Śląsk” – Bi b lio te ce Pisarzy Czeskich i Słowackich. Wysoko 
oceniane przekłady do tej bogatej serii wy da w ni czej tworzyli również bohemiści i słowa-
cyści (pra co w ni cy naukowi oraz ab so l wen ci), wywodzący się ze sla wi sty ki UŚ.

4 Do najwy bit nie j szych należą: prof. dr hab. Z. Stieber, prof. dr hab. F. Sławski, prof. dr
hab. J. Ma g nu sze wski, prof. dr hab. M. Bo bro w ni cka, prof. dr hab. T. Orłoś, prof. dr hab.
E. Siatkowska, prof. dr hab. J. Siatkowski.

5 Dwa lata później utworzono filologię serb sko- cho r wacką oraz uruchomiono lektoraty
języków: słoweńskiego, bułgarskiego, łużyckiego i mace do ń skie go.

6 Dyrektorem Instytutu od jego powstania był prof. dr hab. K. Polański, a sekretarzem
naukowym ówczesny dr E. Tokarz.

7 Zakład Filologii Słowiańskiej przekształcił w Katedrę Filologii Słowiańskiej doc. dr
hab. W. Pianka, dokonując jed no cze ś nie zmian w strukturze, powołał dwa nowe zakłady:
Zakład Lite ratu rozna w stwa Słowiańskiego i Zakład Języ koz na w stwa Słowiańskiego,
uruchomiono także wtedy nowe kierunki studiów sla wi sty cz nych: filologię słowacką
i jugosłowiańską.

8 W latach osiem dzie siątych studentów kształcono na kierunku: filologia słowiańska – 
spe cja l ność filologia czesko-słowacka. W latach dzie wię ć dzie siątych (po rozpadzie
Czecho-Słowacji) powrócono do układu tra dycy j ne go, roz dzie lo no na dwie spe cja li za cje:
bo he mi sty kę i słowa cy sty kę.

9 Otwarto wówczas nowe zakłady: Zakład Dydaktyki Języków Obcych, Zakład Historii
Języków Słowiańskich, Zakład Języ koz na w stwa Po rów naw cze go, Zakład Języ koz na w stwa 
Południowosłowiańskiego, Zakład Języ koz na w stwa Zachodniosłowiańskiego, Zakład Lite- 
ratur Zachodniosłowiańskich. Ofertę studiów sla wi sty cz nych poszerzono również o nowe
kierunki: filologię słoweńską (1991), chorwacką (1992) i bułgarską (1994). 

10 Mowa tu tylko o przedmiotach dotyczących pro ble ma ty ki bohe mi sty cz nej.
11 W latach osiemdziesiątych, w ramach filologii czesko-słowackiej prowadzono

równolegle dwa przedmioty: Historię Czechosłowacji i Wiedzę o Czechosłowacji (rea lioz -
na w stwo).



cz ny oraz od po wie d nio pro fi lo wa ne wykłady mono gra fi cz ne (np. w tym ro ku
aka de mi c kim były to wykłady o pro fi lu: trans la to ry ka, sty li sty ka i se man ty ka).

W za so bach Bi b lio te ki Sla wi sty cz nej działającej przy IFS UŚ oraz w za so -
bach Czy te l ni Neofi lolo gi cz nej Wy działu Filo logi cz ne go UŚ zna j du je się bo ga ty
i ciągle roz budo wy wa ny księ go z biór o te ma ty ce bohe mi sty cz nej (kla sy cz ne
i współcze s ne dzieła li te ra tu ry cze skiej, opra co wa nia języ koz na w cze i lite ratu -
rozna w cze, pod rę cz ni ki, słow ni ki, en cy klo pe die i al bu my oraz na gra nia au dio -vi -
deo), liczący ponad 10 ty się cy wo lu mi nów (w tym zbio ry spe cja l ne), a ta k że ro cz -
ni ki ki l ku na stu spe cjali sty cz nych cza so pism cze skich do tyczących za gad nień ję -
zy ka i ku l tu ry.

Od swych początków ist nie nia slawi ści- bohe mi ści z na sze go ośro d ka za j mo -
wa li się całym spe ktrum ba dań związa nych z pro ble ma tyką bo he mi styczną,
a szcze gó l nie pol sko - cze skich związków ku l tu ro wych (ję zy ko wych i li te ra c -
kich). Ba da nia języ koz na w cze os cy lo wały wo kół: słowo twó r stwa, skład ni, se -
man ty ki, gra ma ty ki opi so wej ję zy ka cze skie go i pol sko - cze skiej gra ma ty ki po -
rów na w czej, le ksy ko lo gii oraz hi sto rii i sty li sty ki ję zy ka cze skie go, jak rów nież
socjo ling wi sty ki. W ba da niach lite ratu rozna w czych prze wa żały ba da nia nad hi -
sto rią li te ra tu ry cze skiej, te o rią li te ra tu ry i pro ble ma tyką trans la to ryczną. Osta t ni -
mi cza sy du żo uwa gi po świę ca się przekłado wi arty sty cz ne mu oraz dwu kie run -
kowe mu tłuma cze niu kon seku tyw ne mu i symu lta nicz ne mu. 

Od ki l ku lat w IFS UŚ pro wa dzo ne są długo le t nie bohe mi sty cz ne pro gra my
ba da w cze (gran ty), obe j mujące słowo twó r stwo, skład nię i se man ty kę oraz fra ze -
o lo gię i sty li sty kę ję zy ka cze skie go, języ kowo- kultu ro we po gra ni cze pol sko - cze -
skie oraz czeską ku l tu rę i li te ra tu rę przełomu wie ków, czeską li te ra tu rę i ku l tu rę
w kon te k ście wspól no ty eu ro pe j skiej. Wy ni ki ba dań za wa r to w li cz nych krajo -
wych i za gra ni cz nych pu b li ka cjach na uko wych. Śląscy bo he mi ści są au to ra mi
wie lu wy dań książko wych (mo no gra fie, pod rę cz ni ki, słow ni ki i skry p ty) oraz ar -
ty kułów i re cen zji w spe cjali sty cz nych cza so pi s mach o te ma ty ce sla wi sty cz nej
i bohe mi sty cz nej (m.in. w: ze szy tach na uko wych UŚ, UJ i UO, „Biu le ty nie Sla -
wi sty cz nym”, „Stu diach z Fi lo lo gii Pol skiej i Słowia ń skiej”, „Ro cz ni ku Sla wi -
sty cz nym”, „Sla vii Oc ci den ta lis”, „Ru chu Li te ra c kim” itd.). Pre zen ta cje cze skiej
li te ra tu ry w pol skich przekładach i socjo ling wisty cz ne ese je o cze sz czy ź nie au to -
r stwa katowi cko-so snowie c kich bo he mi stów po ja wiają się w ogól no po l skich
cza so pi s mach kultu ralno- litera c kich (m.in. w: kwa rta l ni ku li te ra c kim „FA -art”,
ponad 100-stro ni co wa pre zen ta cja „młod ej cze skiej li te ra tu ry” w nr 1–2/1998,
oraz w kwa rta l ni ku kul tu ra l nym „Opcje”). Śląscy bo he mi ści biorą akty w ny
udział w ży ciu śro do wi ska bohe mi sty czne go i sla wi sty czne go w kra ju (Ko mi sja
Słowia noz na w stwa i Języ koz na w stwa PAN, Pol skie To wa rzy stwo Języ koz na w -
cze, Sto wa rzy sze nie Tłuma czy Pol skich). Rów nie czę sto ucze st niczą w mię -
dzyna ro do wych kon fe ren cjach na uko wych w kra ju i za gra nicą. W ośro d ku
katowi cko-so snowie c kim za ko ń czo no z su kce sem ki l ka na ście do kto ra tów i prze -
wo dów habi lita cy j nych z za kre su bo he mi sty ki. Bohemi ści-ję zykoz naw cy z UŚ

do ko nują na zle ce nie sądów eks per ty zy filo lo gi cz ne cze skich te stów i ich tłuma -
czeń, a ta k że prze pro wa dzają eg za mi ny pa ń stwo we (eg za mi ny na tłuma czy przy -
sięgłych ję zy ka cze skie go oraz pi lo tów wy cie czek za gra ni cz nych).

Od ki l ku na stu lat trwa owo c na współpra ca IFS z cze ski mi in sty tu cja mi na -
uko wy mi i kul tura l ny mi, któ ra od by wa się na pod sta wie umów bila te ra l nych
ucze l ni oraz za po śred ni c twem pol skie go ME NiS i cze skie go MŠMaT (Dům
zahraničních styků)12. Dzię ki ta kiej współpra cy mo ż li we jest pro wa dze nie ba dań
na uko wych w cze skich ośro d kach, od by wa nie stu diów ję zy ko wych i sta żów na
cze skich ucze l niach przez pra co w ni ków na uko wych i stu den tów UŚ. Ki l ku z na -
szych ba da czy ko rzy stało z wszech stron nej po mo cy spe cja li stów z AN RCz
(UČL) w Pra dze. Op ty ma l nie dla oby d wu stron układa się stała wy mia na na uko -
wa (bohemi styczno -poloni stycz na) pro wa dzo na z Uni wer sy te tem Pa la c kie go
w Ołomu ń cu13, dzię ki cze mu w na szym In sty tu cie go ści li z wykłada mi oraz ucze -
st ni czy li w kon fe ren cjach na uko wych zna ko mi ci cze s cy bo he mi ści: prof. PhDr.
Jiří Damborský, DrSc., prof. PhDr. Ed vard Lo t ko, CSc. i prof. PhDr. Edu ard
Petrů, DrSc. oraz za przy jaź nie ni z naszą bo he mi styką od lat: doc. PhDr. Ma rie
Sobotková, CSc., wy bi t na cze ska po lo ni stka (i bo he mi stka jed no cze ś nie), a ta k że
prof. PhDr. Jiří Fia la, CSc. zna w ca dzie jów Mo raw i były cze ski le ktor w UŚ. Co
ro ku na si pra co w ni cy i stu den ci wy je ż dżają na sta że na uko we, stu dia se me stra l ne
oraz Szkoły Le t nie Ję zy ka i Ku l tu ry na UK w Pra dze, UP w Ołomu ń cu, MU w Br -
nie, rza dziej na uni wer sy te ty w Ostra wie, Opa wie, Pi l ź nie i Cze skich Bu dzie jo -
wicach.

Od 1977 ro ku w IFS UŚ działa Koło Na uko we Sla wi stów (od 2001 r. KNS
„Świa to wid”), w któ rym naj licz nie j sza i naj bar dziej akty w na jest se k cja bohe mi -
sty cz na (15 osób). Człon ko wie Koła bra li udział w ki l ku stu den c kich kon fe ren -
cjach na uko wych (kon fe ren cje SVOČ na UK w Pra dze w 1988 r., UP w Ołomu ń -
cu w 1992 r., a ta k że UJ w Kra ko wie w 1999 r. oraz USz w Świ no u j ściu w 2000 r.), 
w la tach ubiegłych ucze st ni czy li w ogól no po l skich im pre zach bohe mi sty cz nych
w in nych ośro d kach (udział i la u ry w kon ku r sach przekłado wych), a w ro ku
ubiegłym by li głów ny mi orga niza to ra mi IV Ogól no po l skich Dni Bo he mi stów
(Uni we r sy tet Śląski w Ka to wi cach, 14–15.05.2001 r.), któ re od były się na na -
szym Uni wer sy te cie i spo t kały się z wy so ką oceną me ry to ryczną i or ga ni za cyjną.
Dwie re pre zen tan tki KNS brały udział w I Poloni styczno- bohemi stycz nej kon fe -
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12 Niestety ostatnimi czasy nasze śro do wi sko zauważa znikomą lub bardzo małą
aktywność Centrum Czeskiego (České centrum) w Warszawie w zakresie pro pa go wa nia
czeskiej kultury na południu Polski.

13 Dzięki tej dobrze rokującej i długoletniej współpracy oraz kontaktom ko le że ń skim
badaczy od kilku lat na zasadach wzajemności kierowani są do obu placówek lektorzy
języka czeskiego i polskiego. Od 1989 roku lektorem języka czeskiego na UŚ jest ab so l -
wen tka ołomunieckiej po lo ni sty ki i historii mgr Jolanta Najderová, a lektorem i wykła-
dowcą języka polskiego na UP od 1999 roku piszący te słowa.



ren cji stu den tów, orga ni zo wa nej w Pra dze14 w ma r cu 2000 r., gdzie wygłosiły re -
fe ra ty w ję zy ku cze skim15. Od 2001 ro ku Koło po sia da (w ra mach se r wi su in-
forma cyj ne go KNS) swą in ter ne tową ga ze tę „No vi ny Sla via”, w któ rej cze ska
pro ble ma ty ka (hi sto ria, przekłady, in fo r ma cje kul tu ra l ne tu ry sty cz ne i pra kty cz -
ne) za j mu je gros mie j s ca16. Rów nie obie cująco za po wia da się współpra ca stu den -
tów po lo ni sty ki z Ołomu ń ca i bo he mi sty ki z So s no w ca.

Pisząc o bo he mi sty ce na Uni wer sy te cie Śląskim, zasłuże nie wie le mie j s ca
na le ży po świę cić wy bi t nym na uko w com, slawi stom- bohe mi stom, któ rzy wnie śli
du ży, oso bi sty wkład w roz wój na sze go ośro d ka, je go do ro bek na uko wy i po zy cję 
w pol skim śro do wi sku sla wi sty cz nym. Bez wątpie nia bla sku do da je na szej pla -
ców ce działal ność nauko wo-dy dakty cz na ta kich au to ry te tów pol skiej sla wi sty ki
i bo he mi sty ki, mi strzów wie lu po ko leń nie ty l ko śląskich sla wi stów, jak: prof. dr
hab. Ha li na Janaszek-Ivaničková, prof. dr hab. Ka zi mierz Po la ń ski, prof. dr hab.
Ro man La sko wski oraz nie oce nio ny prof. dr hab. Mie czysław Ba saj, któ ry ja ko
je den z „oj ców” śląskiej bo he mi sty ki po świę ca jej na dal swą wie dzę i na uko wy
ta lent. 

Na le ży rów nież wy mie nić li cz ne gro no na uczy cie li aka de mi c kich, bo he mi -
stów (i słowa cy stów jed no cze ś nie), któ rzy w isto t ny spo sób przy czy ni li się do
roz wo ju IFS UŚ i po zio mu  śląskiej bo he mi sty ki w ciągu osta t nich 28 lat: prof. dr
hab. Ja cek Ba luch, prof. dr hab. Wi told Na wro cki, prof. dr hab. Da nu ta Ry te l -
 Kuc, dr Zo fia Bik, dr Czesław Ca pu ta, dr Jo an na Cza p li ń ska, dr Jan Du t ko wski,
dr Kry sty na Ko wa lik, dr Iza be la Mro czek, dr Do ro ta Żygadło, mgr An na Dzię -
giel, mgr Ja cek Illg, mgr Jo an na Ka la ma la, mgr Jo an na No wak, mgr Ag nie sz ka
Pio sek, mgr Jan Sta cho wski, mgr Małgo rza ta Za gro dz ka, mgr Ma rze na Zabie rze -
wska- Kuchar ska – wie lu z nich działa na dal w pol skich pla ców kach bohe mi sty -
cz nych lub w in ny spo sób wspie ra ich działal ność. Od sa mych początków stu -
diów bohe mi sty cz nych na Uni wer sy te cie Śląskim dy da kty kę pro wa dzi li wy so ko
wy kwa lifi kowa ni le kto rzy de le go wa ni z Re pu b li ki Cze skiej, wy mie niając w ko -
le j no ści chro nolo gi cz nej: PhDr. Sta ni s lav Dvořák, PhDr. Petr Poslední, prof.
PhDr. Jiří Černý, prof. PhDr. Jiří Fia la, PhDr. Věra Svobodová, PhDr. Ja ro s lav
Re ska (przez 10 lat), mgr Jo lan ta Najderová. 

Na le ży także wspo mnieć o slawi stach- bohe mi stach obe c nie pra cujących na -
uko wo i dy da kty cz nie w In sty tu cie Fi lo lo gii Słowia ń skiej UŚ, któ rzy będą kształ- 
to wać ob li cze śląskiej bo he mi sty ki przez ko le j ne 30 lat. Wie lu z nich swe sla wi -

sty cz ne wy kształce nie i pie r wsze na uko we szli fy zdo by wało na UJ w Kra ko wie,
ale są ta k że wśród nich i ab so l wen ci UŚ, któ rzy rów nież w ma cie rzy stej ucze l ni
będą po ko ny wać ko le j ne sto p nie ka rie ry na uko wej. 

W gro nie ba da czy i wykłado w ców li te ra tu ry cze skiej (o „cze sko-słowa c kich” 
ko rze niach) au to ry te tem jest prof. dr hab. Jó zef Za rek (obe c nie dy re ktor IFS UŚ),
dr An na Car i dr Lu cy na Spyr ka. 

Na cze le gro na bohemi stów-je zykozna w ców stoją prof. dr hab. Mie czysław
Ba saj17 oraz prof. dr hab. An na Bluszcz, któ rym dzie l nie asy stują: dr Ma rio la Szy -
m czak (któ ra „po rzu ciła” bo he mi sty kę na rzecz ję zy ka słowa c kie go) oraz piszący 
te słowa (jed no cze ś nie opie kun KNS „Świa to wid”). Na za ko ń cze nie wa r to wspo -
mnieć o je sz cze jed nej bo he mi st ce, bez któ rej trud no so bie wy ob ra zić pra -
widłowe fun kcjo no wa nie IFS UŚ – mo wa tu o mgr Ilo nie Rud nik, kie row ni cz ce
Se kre ta ria tu i za ra zem ab sol wen t ce pie r wsze go po ko le nia śląskich bo he mi stów,
ro cz ni ka 1974–1980.

Czas płynie i nie ba wem przy j dzie nam ob cho dzić ju bi le usz 30-le cia śląskiej
bo he mi sty ki i sla wi sty ki. Być mo że bę dzie to wspa niała oka zja do spo t ka nia sta -
rych przy ja ciół, mi strzów i ucz niów – na uko w ców, na uczy cie li aka de mi c kich
oraz ab so l wen tów fi lo lo gii cze skiej (i cze sko-słowa c kiej), by po wspo mi nać „sta -
re, do bre dzie je”, prze śle dzić lo sy i ka rie ry śląskich bo he mi stów i za sta no wić się
nad przyszłością na szej katowi cko-so snowie c kiej bo he mi sty ki.

Da riusz Tka cze wski, So s no wiec–Ołomu niec
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j skich Wy działu Filo zofi cz ne go Uni wer sy te tu Ka ro la w Pradze (Ústav sla vi stic-
kých a východoevropských studií FF UK).

Po mysł nie był no wy, wy ko rzy sty wał wzo ry sta rych i spra w dzo nych pol sko -
 cze skich kon fe ren cji hi sto ry cz nych orga ni zo wa nych w la tach sie dem dzie siątych
i osiem dzie siątych na Uni wer sy te cie Ka ro la w Pra dze. Jed nak tym ra zem – bez
żad nych ogra ni czeń po li ty cz nych – przyszła ko lej na młodych filo logów -sla wi -
stów: stu den tów i do kto ran tów z Pol ski i Czech, któ rzy za j mują się pro ble ma tyką
czeską w Pol sce lub polską w Czechach. 

Idea spo t ka nia, wza je mne go po zna nia się stu den tów- filo logów o po do bnych
zain tere so wa niach, przed sta wie nia wy ni ków swo ich ba dań i po szu ki wań jest
prze dnia; pro sty po mysł zna ko mi cie zrea li zo wa ny w „złotej Pra dze”. Ge nius lo ci
te go niepo wta rzal ne go mia sta po zy ty w nie wpłynął na całą im pre zę, stał się jed -
nym z wie lu atu tów tak bar dzo poży te cz ne go i uda ne go spo t ka nia młodych na -
uko w ców z za przy jaź nio nych krajów i ucze l ni. Ob ra dy to czyły się w sie dzi bie
Wy działu Filo zofi cz ne go Uni wer sy te tu Ka ro la, przy pla cu Ja na Pa la cha 2 (no ta -
be ne w sa li 104, z okien któ rej mo ż na było po dzi wiać pię k ny wi dok Za mku Pra -
skie go i Ma lej Stra ny). 

Na kon fe ren cji były re pre zen towa ne na stę pujące pol skie ośro d ki bohe mi sty -
cz ne: Ka to wi ce–So s no wiec (UŚ), Kra ków (UJ), Opo le (UO), Po znań (UAM),
To ruń (UMK), Wa r sza wa (UW), Wrocław (UWr), a ta k że cze skie ośro d ki polo ni -
sty cz ne: Ołomu niec (UP), Ostra wa (UO) i Pra ga (UK). Na le ży wspo mnieć rów -
nież o pub li cz no ści: stude ntów wygłaszających re fe ra ty wspie ra li ich ko le dzy
oraz „tre ne rzy” (pro mo to rzy i opie ku no wie na uko wi) z ma cie rzy s tych, zwłasz cza 
pol skich ucze l ni, wśród któ rych na le ży wspo mnieć pp.: prof. dr. hab. Ja cka Ba lu -
cha (UJ, UO), prof. dr. hab. Jó ze fa Za rka (UŚ, UJ), doc. PhDr. Pe tra Rychlíka,
PhDr. Iva nę Do bro tovą (UP), dr Jo an nę Go sz czyńską (UW),  dr. Da riu sza Tka -
cze wskie go (UŚ, UP), dr. Sa vę Heřmana, mgr Len kę Vítovą (UAM) oraz mgr.
Pio tra Cie ciu rę (UK).

Pod czas dwu d nio wych ob rad za pre zen towa no 33 re fe ra ty obe j mujące sze -
roką pro ble ma ty kę bo he mi styczną i po lo ni styczną, m.in.: polską i czeską li te ra tu -
rę, ję zyk pol ski i cze ski oraz pol sko - cze skie i cze sko- po l skie związki ku l tu ro we,
li te ra c kie, ję zy ko we i hi sto ry cz ne (por. Aneks). Te ma ty ka pre zen to wa nych prac
była ró ż no rod na, jed nak tra dy cy j nie do mi no wały re fe ra ty do tyczące za gad nień
li te ra c kich (w tym cie ka we opra co wa nia kon fron taty w ne); ty po wa pro ble ma ty ka
języ koz na w cza (m.in. cen ne pra ce socjo ling wisty cz ne) za wa r ta była za le d wie
w 6 pra cach. Ponad to dwa re fe ra ty obe j mo wały pro ble my hi sto rii naj no wszej
oraz za gad nień poli tolo gi cz nych. Ki l ka re fe ra tów po ru szało pro ble ma ty kę trans -
la to ryczną, trzy zaś tra kto wały o pol skim i cze skim te a trze i fi l mie. Na le ży pod -
kre ślić, że pra ce re pre zen to wały wy so ki po ziom mery to ry cz ny, były cie ka we
i ory gi na l ne.

Na uwa gę zasługu je rów nież fakt, że ucze st ni cy Kon fe ren cji ope ro wa li po -
prawną (a czę sto wzo rową) pol szczyzną i cze sz czyzną, a na wet ję zy kiem słowa c -

kim. Na le ży w tym mie j s cu pod kre ślić przy go to wa nie zwłasz cza re pre zen ta cji
po zna ń skich po lo ni stów, dla któ rych ję zyk cze ski nie jest ję zy kiem stu diów, a ra -
czej „le kto ra to wym hob by”, dla te go słowa szcze gó l ne go uz na nia na leżą się Pa ni
mgr Len ce Vítovej, le kto r ce ję zy ka cze skie go na Uni wer sy te cie im. A. Mi c kie wi -
cza w Po zna niu. 

 Kon fe ren cja w Pra dze nie ogra ni czała się je dy nie do za pla no wa nych ob rad
ple na r nych. Pro gram pra skiej kon fe ren cji obe j mo wał ta k że in ne spo t ka nia, np.
w u ro czej sie dzi bie Am ba sa dy RP na Ma lej Stra nie, gdzie ucze st ni ków po dej mo -
wał Pan dr An drzej Kra w czyk, Am ba sa dor RP w Pra dze. Spo t ka nie prze biegło
w miłej at mo s fe rze – oprócz opo wie ści o dzie jach sie dzi by na szej am ba sa dy go -
ście zo sta li po czę sto wa ni „dyp loma ty cz nym” lun chem. Rów nie świe t nie wy padł
so bo t ni obiad w przy tu l nej pra skiej pi w ni cy „U Ru do l fi na”, gdzie ucze st ni kom
i go ściom za ser wo wa no ty pową (a do te go bar dzo udaną ga stro nomi cz nie)
„svíčkovou na smetaně se šlehačkou, bru sin ka ma a knedlíkem” i fan ta sty cz ne pi -
wo. Praską Kon fe ren cję zaś za ko ń czył cie ka wy akcent ar ty sty cz ny: w sym pa ty -
cz nym te a trzy ku „Stu dio Da mu za” (w pod zie miach ka mie ni cz ki na ul. Řetězovej
10) ucze st ni cy i go ście obe j rze li dwa spe kta kle: fra g men ty Trans -At lan ty ka Wi to -
l da Go m bro wi cza w wy ko na niu Ju ra ja Ko u de li ze Słowa cji oraz Dom na gra ni cy
Sławo mi ra Mro ż ka w wy ko na niu stu den tów po lo ni sty ki Uni wer sy te tu Ka ro la
w Pra dze.

Kon fe ren cja stała się do sko nałym fo rum do po zna nia się młod zie ży polo ni -
sty cz nej i bohe mi sty cz nej z dwóch kra jów, wy mia ny opi nii oraz zo rien to wa nia
się w pra cach ba da w czych młodych na uko w ców. Wię kszość ucze st ni ków i go ści
Kon fe ren cji  wy ra ziła zain tere so wa nie te go ty pu spo t ka nia mi w przyszłości. Być
mo że wa r to na dać tej zna ko mi tej i uda nej ini cja ty wie ja kieś ra my orga niza cy j ne,
po my śleć o or ga ni za cji re gu la r nych se sji stu den tów po lo ni sty ki i bo he mi sty ki
z Czech i Pol ski, wy mien nie o oby d wu kra jach. Du żym atu tem ta kich kon fe ren cji
i wy mierną ich kro niką mogłyby się stać ze szy ty, za wie rające re fe ra ty z po szcze -
gó l nych lat. Pie r wszy krok ku te go ty pu kon ta ktom zo stał po czy nio ny.

Da riusz Tka cze wski, So s no wiec–Ołomu niec

Aneks
Te ma ty ka  re fe ra tów pre zen to wanych podczas konferencji

(w ko le j no ści wystąpień)

1. Simona M i z e r o v á  (Uni we r sy tet Ostra wski): Etykieta ję zy ko wa i społeczna w języku
polskim i czeskim.  

2. Renata P o n c z o v á  (Uni we r sy tet Ostra wski): Po rów na nie polskich jed no stek fraze olo -
gi cz nych za wie rających zooa pe la ty wum z cze ski mi.  

 3. Richard V a c u l a  (UK Praga): Kilka roz wa żań dotyczących po dej ścia do badania lud -
no ści ka szu b skiej i jej języka. 
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 4. Monika J a š k o v á  (Uni we r sy tet Ostra wski): Pod sta wo we za gad nie nia z no wo mo wy.  

 5. Ma g da le na N o b i s  (UŚ Ka to wi ce): Ex pre si vi ta v jazyku české pub li ci sti ky.  

 6. Jindřích K o l d a  (UP Ołomuniec): O języku tekstów ka m pa nii wy bo r czej.  

 7. Rafał W o  j  t  c z a k  (UMK Toruń): Polsko-československé vztahy v době Praského
jara.  

 8. Ja r mi la N o v o t n á  (UK Praga): Po rów na nie polskiej i czeskiej lewicy w latach
dziewięć- dziesiątych.  

 9. Beata P i ę t a k  (UAM Poznań): Jak z gracją tańczyć na linie, z nogami w okowach i
słow ni kiem cze sko- po l skim w ręku? O przekładzie bajki czeskiej.  

10. Ale ksan dra M i k o ł a j c z y k  (UJ Kraków): Barokní lyrika polská, česká a slovenská.  

11. Kamila S z y  m a  ń  s k a  (UJ Kraków): Česká svítaníčka.  

12. Ste fa nia S z o s t o k  (UŚ Ka to wi ce): Překlady poezie polského básníka Zbi g nie wa Her -
be r ta do češtiny v historickém a kulturním kon te xtu.  

13. Vit K o p u n e c  (UK Praga): To wa rzy stwo Przy ja ciół Nauk w Wilnie.  

14. Vla di mi ra K o l o u c h o v á  (UK Praga): Polacy na zje ź dzie słowia ń skim w Pradze
w roku 1848. 

15. Anna M a  ć  k o  w i a k  (UAM Poznań): Pojęcie Europy Śro d ko wej Czesława Miłosza
(»Ro dzin na Europa«) i Milana Kundery (»Zachód porwany albo tra ge dia Europy Śro d -
ko wej«).

16. Bartosz S a  j e  w s k i  (UAM Poznań): Ku otwa r to ści niebios. Rzecz o sy tu a cji egzy sten -
cja l nej pisarza na przykładzie tekstów z polskiej i czeskiej lite ra tu ry. 

17. Ondřej K l i p a  (UK Praga): Wstęp do stanu badania nad sytuacją czeskich ste reo ty pów
Polaków. 

18. Ilona G w ó ź d ź  (Uni we r sy tet Wrocławski): Stanisław Przy by sze wski v kruhu České
mo de r ny.  

19. Jana N o v á k o v á  (UP Ołomuniec): Twó r czość Wi t ka ce go w śro do wisku czeskim.  

20. Libor S č a s n ý  (UP Ołomuniec): Twó r czość li te ra cka T. Boya-Żele ń skie go we Francji.

21. Ma g da le na B u d k a  (Uni we r sy tet Wa r sza wski): Richard Weiner – hra na mra v nost
anebo nemravná na do opra v dy. 

22. Alicja D z i e  r  ż ę  g a  (Uni we r sy tet Opolski): Tajemství chasidů v tvorbě J. Langra. 

23. Joanna D e  r d o  w s k a  (UMK Toruń): Boudnikův estetický ivot – kon ce pce umělce
v »Něném barbaru« B. Hrabala. 

24. Piotr G i e  r o  w s k i  (UJ Kraków): Románovy prostor města (Ma cu ro va Vra ti s lav).

25. Anna R y k s  (Uni we r sy tet Opolski): Literární obraz města – Praha jako ena. 

26. Ka ta rzy na U c z  k i e  w i c z  (Uni we r sy tet Wrocławski): Poláci v románu J. Topola
»Sestra«, literární ste reo typ po »výbuchu času«.  

27. Ve ro ni ka F o r k o v á  (UK Praga): Czas i prze strzeń w »Opo wie ściach ga li cy j skich« A.
Sta siu ka.  

28. Justyna S t r ó ż y k  (UAM Poznań): Li te ra tu ra »między te ksta mi«. Me r ce des benz
Pawła Huelle a Wie czo r na lekcja jazdy Bo hu mi la Hrabala.  

29. Pa u li na P o  t r y  k u s  (UAM Poznań): Jerzy Pilch i Bohumil Hrabal.  

30. Marta G o  j  ż e  w s k a  (UAM Poznań): »Oda na dzień św. Cecyli« Wo j cie cha Wencla.
Rola wiersza syla boto nicz ne go w naj no wszej poezji polskiej i czeskiej.  

31. Marzena S k o  r u  p  s k a  (UAM Poznań): Franz Kafka Piotra Dumały. 

32. Monika K o c b u c h  (UJ Kraków): Kterák se Čech stal guru americkým hippies
(Formanův film »Hair«). 

33. Laura K o p e c k á  (UK Praga): Ośrodek Badań i Re a li za cji Praktyk Te a tra l nych Gar -
dzie ni ce. 
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